Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 12 năm 2020
HƢỚNG DẪN TRA CỨU TÀI LIỆU
Tên tài liệu trong thư mục này được sắp xếp theo trật tự phân cấp của bảng Phân loại
DDC (Deway Decimal Clasification)
Sau trật tự này, ấn phẩm được miêu tả theo quy tắc chuẩn quốc tế ISBD (International
Standard Bibliographic Description)
Trong mỗi một môn loại khoa học chính, tài liệu được sắp xếp theo thứ tự chữ cái ABC
của tên tài liệu (đối với sách), theo tên tác giả (đối với luận án).
Tên tài liệu tiếng Việt được sắp xếp trước các loại ngôn ngữ khác trong từng môn loại
khoa học.
Bạn đọc có thể tra tìm tài liệu theo các dấu hiệu như: Ký hiệu phân loại, chủ đề, tên tài
liệu, chỉ số phân loại, chỉ số từ khóa...
Trật tự phân cấp (Cấp 1 + 2) của bảng phân loại DDC
000. Tin học, tri thức và hệ thống
560. Cổ sinh vật học. Cổ động vật
100. Triết học & Tâm lý học
580. Thực vật
100: Triết học
590. Động vật
150: Tâm lý học
600. Công nghệ
160: Lôgich học
610: Y học và sức khoẻ
170: Đạo đức học
620: Kỹ thuật và các hoạt…
180. Triết học cổ đại…
630: Nông nghiệp
200. Tôn giáo
640: Quản lý nhà cửa và gia đình
300. Khoa học xã hội
650: Quản lý và các dịch vụ…
310: Sưu tập thống kê tổng quát
660: Kỹ thuật hóa học…
320: Khoa học chính trị
670: Công nghệ sản xuất
330: Kinh tế học
340: Luật pháp
680: Sản xuất sản phẩm…
350: Hành chính công và khoa học…
690: Nhà và xây dựng
370: Giáo dục
700. Nghệ thuật và vui chơi giải trí
400. Ngôn ngữ
800. Văn học và tu từ học
500. Khoa học tự nhiên và toán học
900. Lịch sử và địa lý
510: Toán học
910: Địa lý và du hành
520. Thiên văn học và khoa học…
920: Tiểu sử, phả hệ học, huy hiệu
530. Vật lý học
930: Lịch sử thế giới cổ đại
540. Hóa học và khoa học liên quan
550. Khoa học về trái đất
Trong từng ký hiệu của từng tài liệu, có đại diện cho các dấu hiệu theo thứ tự như : Ngôn ngữ,
khổ sách, địa chỉ tại kho và vị trí xếp giá của tài liệu.
Trong đó: D = Kho đọc
M = Kho mượn
T = Kho tra cứu
TC – V/ = Kho Tạp chí đóng (P. 401)
G = Kho Giáo trình
LA = Kho Luận án
Ví dụ: VV-D1/0085
:Tài liệu Tiếng Việt, khổ vừa, kho đọc
AL-M/0100
:Tài liệu tiếng Anh khổ lớn, kho mượn
510G29/001
:Tài liệu kho Giáo trình
V-TK/1000
:Tài liệu kho Tra cứu
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000. TIN HỌC, TRI THỨC VÀ HỆ THỐNG
001. Nguyễn, Thị Thanh Nga.
Học tập kết hợp (Blended learning) và ứng dụng dạy một số nội dung tin học tại trường cao
đẳng sư phạm/ Nguyễn Thị Thanh Nga: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí
luận và PPDH bộ môn Tin học: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 161 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6435
Phân loại (DDC): 004.0711
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về dạy học theo mô hình học tập kết hợp
(Blended learning). Khảo sát hiểu biết của giảng viên tin học về học tập kết hợp, thực trạng tổ
chức dạy học tin học, những điều kiện cơ sở vật chất phục vụ dạy học tin học hiện có của nhà
trường, nhu cầu áp dụng mô hình học tập kết hợp; Khảo sát mức độ khai thác Internet, nhu cầu
học tập của học sinh theo mô hình học tập kết hợp. Đề xuất, lựa chọn một số nội dung và thiết kế
bài học thuộc học phần Nhập môn Tin học theo hình thức dạy học kết hợp. Tiến hành thực
nghiệm sư phạm và khảo sát đánh giá lợi ích của mô hình học tập kết hợp đối với sinh viên sau
khi học thực nghiệm nhằm xác định tính khả thi, hiệu quả đề tài mang lại.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Tĩnh - PGS.TS
100. TRIẾT HỌC VÀ TÂM LÍ HỌC
002. Nguyễn, Bảo Trị.
Triết lý nhân sinh trong ngôi chùa của người Khmer ở tỉnh An Giang/ Nguyễn Bảo Trị: Luận
văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8.22.90.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019
. - 79 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6385
Phân loại (DDC): 181.1959791
*Tóm tắt : Nghiên cứu hệ thống lý luận về triết lý nhân sinh; khái quát về người Khmer An
Giang. Khảo sát một cách hệ thống, khoa học về triết lý nhân sinh trong ngôi chùa của người
Khmer An Giang. Đề xuất những giải pháp nhằm giữ gìn và phát huy giá trị văn hóa.
Người hướng dẫn : Hoàng Thúc Lân - PGS.TS
003. Nguyễn, Thế Hòa.
Ảnh hưởng của tư tưởng đạo đức Khổng Tử đối với cán bộ quản lý giáo dục tại trường THPT
ở tỉnh An Giang hiện nay/ Nguyễn Thế Hòa: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết
học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 81 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6561
Phân loại (DDC): 181.112
*Tóm tắt : Phân tích tư tưởng đạo đức của Khổng Tử, thực trạng và nguyên nhân ảnh hưởng
của tư tưởng đạo đức của Khổng Tử đối với cán bộ quản lý giáo dục ở các trường THPT tỉnh An
Giang. Đề xuất một số giải pháp cơ bản nhằm phát huy những mặt tích cực và hạn chế mặt tiêu
cực ảnh hưởng của tư tưởng đạo đức của Khổng Tử đối với cán bộ quản lý giáo dục trong các
trường THPT ở tỉnh An Giang hiện nay.
Người hướng dẫn : Trần Đăng Sinh - PGS.TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

3

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 12 năm 2020
004. Nguyễn, Thị Nhựt Tuyền.
Ảnh hưởng của tín ngưỡng Tứ Ân trong đạo Bửu Sơn Kỳ Hương đến đời sống người dân vùng
Thất Sơn, An Giang/ Nguyễn Thị Nhựt Tuyền: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết
học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 75 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6419
Phân loại (DDC): 121.6
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề khái quát chung về đạo Bửu Sơn Kỳ Hương trong đời
sống của người dân. Phân tích ảnh hưởng của đạo đối với đời sống xã hội, tâm linh. Đề xuất các
giải pháp nhằm phát huy những ảnh hưởng tích cực, hạn chế của đạo Bửu Sơn Kỳ Hương vùng
Thất Sơn tỉnh An Giang.
Người hướng dẫn : Lê Văn Đoán - PGS.TS
005. Nguyễn, Trọng Trung.
Nâng cao đạo đức của người kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh
An Giang hiện nay/ Nguyễn Trọng Trung: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học:
8.22.90.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 70 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6386
Phân loại (DDC): 174.4
*Tóm tắt : Làm rõ vai trò của đạo đức kinh doanh, sự cần thiết của việc nâng cao đạo đức
trong kinh doanh thực phẩm. Nghiên cứu thực trạng, đánh giá tư tưởng, kiến thức, thái độ, hành
vi và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao đạo đức của người kinh doanh thực phẩm ở thành phố
Long Xuyên, tỉnh An Giang hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thường - PGS.TS
006. Phạm, Kiều Ly.
Triết lý nhân sinh của Marcus Aurelius trong tác phẩm “Suy tưởng/ Phạm Kiều Ly: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 87 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6581
Phân loại (DDC): 128.0938
*Tóm tắt : Làm rõ những khái niệm chung về triết lý, triết lý nhân sinh, trường phái triết học
Khắc Kỷ, sơ lược về cuộc đời sự nghiệp của Marcus Aurelius và “Suy tưởng” - tác phẩm tiêu
biểu của ông. Phân tích những nội dung triết lý nhân sinh và làm rõ những giá trị tích cực, đồng
thời chỉ ra những mặt hạn chế trong hệ thống triết lý nhân sinh của Marcus Aurelius trong giáo
dục đạo đức, lối sống cho con người.
Người hướng dẫn : Đinh Thanh Xuân - PGS.TS
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007. Trƣơng, Nhật Khanh.
Vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về "đức" và "tài" vào xây dựng nhân cách cho sinh
viên trường đại học An Giang hiện nay/ Trương Nhật Khanh: Luận văn Thạc sĩ Triết học,
Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 81 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6417
Phân loại (DDC): 126.0711
*Tóm tắt : Luận văn làm rõ cơ sở khoa học của việc vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về
“đức” và “tài” vào xây dựng nhân cách cho sinh viên. Phân tích thực trạng và đề xuất một số giải
pháp cơ bản nhằm vận dụng quan điểm của Hồ Chí Minh về “đức” và “tài” vào xây dựng nhân
cách cho sinh viên trường Đại học An Giang hiện nay.
Người hướng dẫn : Cao Thị Sính - TS
300. KHOA HỌC XÃ HỘI
008. Bùi, Công Tuấn.
Phối hợp đoàn thanh niên với các lực lượng xã hội trong giáo dục ý thức bảo vệ môi trường
cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng/ Bùi Công Tuấn: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 93 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6645
Phân loại (DDC): 302.140959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về ý thức bảo vệ môi trường. Khảo sát, đánh giá thực
trạng ý thức bảo vệ môi trường cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng cũng
như thực trạng việc phối hợp giữa đoàn thanh niên và các lực lượng xã hội trong việc giáo dục ý
thức bảo vệ môi trường cho người dân. Đề xuất biện pháp nâng cao hiệu quả giáo dục ý thức bảo
vệ môi trường cho người dân trên địa bàn thành phố Đà Lạt tỉnh Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Bùi Thị Thu Huyền - TS
009. Bùi, Ngọc Thành.
Sự tham gia của người dân trong dự án phát triển cộng đồng trên địa bàn xã An Ninh Đông,
huyên Tuy An, tỉnh Phú Yên / Bùi Ngọc Thành: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành:
Công tác xã hội: 876.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 82 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6366
Phân loại (DDC): 307.140959755
*Tóm tắt : Tổng quan vấn đề nghiên cứu về lĩnh vực xóa đói giảm nghèo, phát triển cộng
đồng, huy động sự tham gia của người dân trong các hoạt động dự án phát triển cộng đồng. Phân
tích cơ sở lý luận và thực tiễn liên quan đến vấn đề nghiên cứu, thực trạng sự tham gia của người
dân trong hoạt động dự án phát triển cộng đồng mục đích xóa đói giảm nghèo và các yếu tố tác
động. Đề xuất giải pháp thúc đẩy sự tham gia của người dân trong dự án phát triển cộng đồng.
Người hướng dẫn : Phạm Tiến Nam - TS
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010. Chu, Văn Quế.
Phối hợp các lực lượng xã hội trong tổ chức hoạt động giáo dục ở các trung tâm học tập
cộng đồng huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu/ Chu Văn Quế: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 74 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6632
Phân loại (DDC): 302.1409597173
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về phối hợp các lực lượng xã hội trong tổ chức hoạt động
giáo dục của các Trung tâm học tập cộng đồng. Khảo sát thực trạng, đề xuất các biện pháp phối
hợp các lực lượng xã hội trong tổ chức hoạt động giáo dục ở các trung tâm học tập cộng đồng
huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu, từ đó khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp.
Người hướng dẫn : Trần Thị Mỵ Lương - TS
011. Đào, Thị Thảo.
Giáo dục nếp sống văn hóa cho người dân ở vùng tái định cư, huyện Mường La, tỉnh Sơn La/
Đào Thị Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng
đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 92 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6642
Phân loại (DDC): 306.430959718
*Tóm tắt : Nghiên cứu hệ thống hóa các vấn đề lý luận về giáo dục nếp sống văn hóa cho
người dân ở vùng tái định cư. Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục nếp sống văn hóa cho người
dân ở vùng tái định cư huyện Mường La, tỉnh Sơn La và tìm hiểu nguyên nhân thực trạng vấn đề
đó. Đề xuất biện pháp giáo dục nếp sống văn hóa cho người dân ở vùng tái định cư huyện Mường
La, tỉnh Sơn La và khảo nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Đỗ Thị Thanh Thủy - TS
012. Đỗ, Minh Ngọc.
Phối hợp Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh với các lực lượng xã hội trong công tác
hướng nghiệp cho thanh niên nông thôn tỉnh Lâm Đồng/ Đỗ Minh Ngọc: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 113 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6633
Phân loại (DDC): 302.140959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về hướng nghiệp và sự phối hợp giữa Đoàn Thanh niên
Cộng sản Hồ Chí Minh với các lực lượng xã hội trong công tác hướng nghiệp cho thanh niên.
Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện pháp phối hợp giữa Đoàn Thanh niên Cộng
sản Hồ Chí Minh với các lực lượng xã hội nhằm nâng cao hiệu quả công tác hướng nghiệp cho
thanh niên nông thôn tỉnh Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Trà - TS
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013. Huỳnh, Thanh Thảo.
Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đảng viên nữ trong hệ thống chính trị ở thành phố Cần
Thơ hiện nay/ Huỳnh Thanh Thảo: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học:
8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 89 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6421
Phân loại (DDC): 305.93242082
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở khoa học và thực tiễn của việc nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ
đảng viên nữ trong hệ thống chính trị ở Việt Nam. Phân tích thực trạng và Đề xuất các phương
hướng, giải pháp nhằm nâng cao chất lượng của đội ngũ cán bộ đảng viên nữ trong hệ thống
chính trị ở thành phố Cần Thơ đến năm 2025.
Người hướng dẫn : Lê Văn Đoán - PGS.TS
014. Lê, Thị Ngọc Bách.
Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường nước
cho cộng đồng dân cư huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng/ Lê Thị Ngọc Bách: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 127 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6654
Phân loại (DDC): 302.140959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục ý thức
phòng chống ô nhiễm môi trường nước cho cộng đồng. Khảo sát, đánh giá thực trạng giáo dục ý
thức phòng chống ô nhiễm môi trường nước và thực trạng phối hợp các lực lượng xã hội trong
giáo dục ý thức phòng chống ô nhiễm môi trường nước cho cộng đồng dân cư tại huyện Kiến
Thụy, thành phố Hải Phòng. Đề xuất và biện pháp phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục ý
thức phòng chống ô nhiễm môi trường nước cho cộng đồng dân cư tại huyện Kiến Thụy thành
phố Hải Phòng và tiến hành khảo nghiệm các biện pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Trương Thị Hoa - TS
015. Lê, Thị Xuân Liên.
Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục bình đẳng giới cho thanh niên dân tộc
K’Ho xã Tà Nung, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng/ Lê Thị Xuân Liên: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 128 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6653
Phân loại (DDC): 302.140959769
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về bình đẳng giới, giáo dục bình đẳng giới và phối hợp các
lực lượng cộng đồng trong giáo dục bình đẳng giới cho thanh niên dân tộc K’Ho. Khảo sát thực
trạng bình đẳng giới, giáo dục bình đẳng giới, từ đó đề xuất biện pháp phối hợp các lực lượng
cộng đồng trong giáo dục bình đẳng giới cho thanh niên dân tộc K’Ho xã Tà Nung, thành phố Đà
Lạt, tỉnh Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Khúc Năng Toàn - TS
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016. Lò, Thị Thu Hiền.
Giáo dục ý thức chăm sóc người cao tuổi cho cộng đồng dân cư thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu/ Lò Thị Thu Hiền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát
triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 105 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6648
Phân loại (DDC): 302.14084609597173
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về giáo dục ý thức chăm sóc người cao tuổi cho cộng
đồng dân cư. Khảo sát thực trạng, đề xuất biện pháp giáo dục ý thức chăm sóc người cao tuổi cho
cộng đồng dân cư thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu và tiến hành khảo nghiệm các biện pháp đề
xuất.
Người hướng dẫn : Mai Quốc Khánh - TS
017. Lƣơng, Thị Hồng Minh.
Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục người dân không lựa chọn giới tính khi sinh tại
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng/ Lương Thị Hồng Minh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 135 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6652
Phân loại (DDC): 302.140959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục người
dân không lựa chọn giới tính khi sinh. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp phối hợp các
lực lượng xã hội trong giáo dục người dân không lựa chọn giới tính khi sinh tại huyện Kiến Thụy,
thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Hoàng Thanh Thúy - PGS.TS
018. Nguyễn, Thị Bích Ngọc.
Huy động các lực lượng cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn hóa gia đình tại địa
bàn phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng/ Nguyễn Thị Bích Ngọc: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 103 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6635
Phân loại (DDC): 302.140959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số vấn đề lí luận về nếp sống văn hóa gia đình, xây dựng nếp sống
văn hóa gia đình và huy động các lực lượng cộng đồng trong việc xây dựng nếp sống văn hóa gia
đình. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất biện pháp huy động các lực lượng cộng đồng trong việc
xây dựng nếp sống văn hóa gia đình tại địa bàn phường 4, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng và
khảo nghiệm tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thúy Hạnh - TS
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019. Nguyễn, Thị Hoa.
Giáo dục ý thức phát triển du lịch cộng đồng cho người dân thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu/ Nguyễn Thị Hoa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát
triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 106 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6649
Phân loại (DDC): 302.1409597173
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về huy động các lực lượng xã hội tham gia giáo dục ý
thức phát triển du lịch văn hóa cho cộng đồng dân cư. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng huy động
các lực lượng xã hội tham gia giáo dục ý thức phát triển du lịch văn hóa cho cộng đồng dân cư
thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. Đề xuất các biện pháp huy động các lực lượng xã hội tham
gia giáo dục ý thức phát triển du lịch văn hóa cho cộng đồng dân cư thành phố Lai Châu, tỉnh Lai
Châu và tiến hành khảo nghiệm các biện pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Mai Quốc Khánh - TS
020. Nguyễn, Thị Hóa.
Công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em mồ côi gặp khó khăn trong học tập tại trung tâm bảo
trợ xã hội tỉnh Quảng Bình/ Nguyễn Thị Hóa: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành:
Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6363
Phân loại (DDC): 305.2308694
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về trẻ mồ côi có khó khăn về học tập và hoạt động công
tác xã hội cá nhân đối với trẻ em mồ côi có khó khăn về học tập. Đánh giá thực trạng, các yếu tố
ảnh hưởng và đề xuất, kiến nghị một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả các hoạt động của
công tác xã hội cá nhân đối với trẻ em mồ côi.
Người hướng dẫn : Nguyễn Hiệp Thương - TS
021. Nguyễn, Thị Lan Hƣơng.
Hoạt động truyền thông nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho học sinh trường trung học
cơ sở Nguyễn Thượng Hiền, Ứng Hòa, Hà Nội/ Nguyễn Thị Lan Hương: Luận văn Thạc sĩ Công
tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 77tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6377
Phân loại (DDC): 305.420712
*Tóm tắt : Tổng quan, khái quát, đánh giá các nghiên cứu và thực tiễn thực hiện bình đẳng
giới có liên quan đến đề tài. Thao tác hóa một số khái niệm như: Bình đẳng giới, truyền thông,
định kiến giới. Làm rõ cơ sở lý luận của hoạt động truyền thông về bình đẳng giới cho học sinh
THCS. Khảo sát, mô tả thực trạng nhận thức về bình đẳng giới, các hoạt động truyền thông nâng
cao nhận thức cho học sinh về bình đẳng giới hiện nay. Khuyến nghị giải pháp thực hiện lồng
ghép giới vào bậc THCS để từng bước nâng cao nhận thức về bình đẳng giới cho học sinh.
Người hướng dẫn : Phạm Việt Thắng - PGS.TS
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022. Nguyễn, Thị Nga.
Phối hợp các lực lượng cộng đồng tuyên truyền kiến thức sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho
phụ nữ tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Nga: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 115 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6646
Phân loại (DDC): 302.140959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về phối hợp các lực lượng cộng đồng tuyên truyền kiến
thức sàng lọc trước sinh và sơ sinh cho phụ nữ. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số
biện pháp để nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền kiến thức cho phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ
kiến thức về sàng lọc trước sinh và sơ sinh tại huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và khảo
nghiệm các biện pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Trương Thị Hoa - TS
023. Nguyễn, Thị Quyên.
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc hỗ trợ trẻ em thuộc hộ nghèo có nguy cơ bỏ
học tại xã Quang Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình/ Nguyễn Thị Quyên: Luận văn
Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 74 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6368
Phân loại (DDC): 305.23086942
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác hỗ
trợ trẻ em nghèo nguy cơ bỏ học. Khảo sát, đánh giá thực trạng trẻ em thuộc hộ nghèo nguy cơ bỏ
học, thực trạng huy động sự tham gia của cộng đồng trong công tác hỗ trợ trẻ em nghèo nguy cơ
bỏ học tại xã Quang Phú. Đề xuất các giải pháp nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng trong
công tác hỗ trợ trẻ em nghèo nguy cơ bỏ học hiệu quả.
Người hướng dẫn : Hồ Công Lưu - TS
024. Phạm, Minh Long.
Huy động nguồn lực cộng đồng trong hỗ trợ đời sống cho học sinh bán trú trường trung học
phổ thông Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu/ Phạm Minh Long: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6647
Phân loại (DDC): 302.1409597173
*Tóm tắt : Xác lập cơ sở lý luận về huy động nguồn lực cộng đồng trong hỗ trợ đời sống cho
học sinh trung học phổ thông bán trú. Khảo sát, đánh giá thực trạng hoạt động hỗ trợ đời sống
cho học sinh bán trú và thực trạng huy động nguồn lực cộng đồng hỗ trợ đời sống cho học sinh
bán trú ở trường trung học phổ thông Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu. Đề xuất các
biện pháp huy động các nguồn lực cộng đồng trong hỗ trợ đời sống cho học sinh bán trú ở trường
trung học phổ thông Trung Đồng, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu.
Người hướng dẫn : Trần Quốc Thành - GS.TS
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025. Phạm, Thị Thanh.
Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn
huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng/ Phạm Thị Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 105 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/5570
Phân loại (DDC): 302.140959735
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận liên quan đến xâm hại tình dục trẻ em, phòng ngừa xâm
hại tình dục trẻ em và phối hợp các lực lượng cộng đồng trong phòng ngừa xâm hại tình dục trẻ
em. Khảo sát thực trạng và đề xuất các biện pháp phối hợp các lực lượng cộng đồng trong phòng
ngừa xâm hại tình dục trẻ em trên địa bàn huyện Kiến Thụy, thành phố Hải Phòng và khảo
nghiệm tính cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Trần Huy Hoàng - PGS.TS
026. Tạ, Thị Khánh Linh.
Huy động cộng chăm sóc và giáo dục trẻ mầm non ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng/
Tạ Thị Khánh Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển
cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 109 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6651
Phân loại (DDC): 302.140959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về huy động cộng đồng trong chăm sóc và giáo dục trẻ
mầm non. Khảo sát, đánh giá thực và đề xuất biện pháp huy động cộng đồng chăm sóc và giáo
dục trẻ mầm non ở quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Nhân Ái - TS
027. Trần, Anh Quốc.
Huy động các lực lượng cộng đồng trong chăm sóc, giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại
Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng/ Trần Anh Quốc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 127 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6220
Phân loại (DDC): 302.140959769
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về huy động các lực lượng cộng đồng trong chăm sóc,
giáo dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội. Khảo sát, phân tích, đánh giá
thực trạng từ đó đề xuất các biện pháp huy động các lực lượng cộng đồng trong chăm sóc, giáo
dục trẻ có hoàn cảnh khó khăn tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh Lâm Đồng và khảo nghiệm các
biện pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Trần Quốc Thành - GS.TS
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028. Trần, Quốc Tuấn.
Vận dụng phương pháp phát triển cộng đồng nhằm nâng cao đời sống văn hóa trong xây
dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội/ Trần Quốc Tuấn: Luận văn
Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 81 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6321
Phân loại (DDC): 302.140959731
*Tóm tắt : Phân tích cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn của việc vận dụng phương pháp pháp
triển cộng đồng vào nâng cao đời sống văn hóa góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn
mới ở nước ta hiện nay. Nghiên cứu, đánh giá thực trạng, xác định vấn đề và nguyên nhân của
những vấn đề về đời sống văn hóa trong quá trình xây dựng nông thôn trên địa bàn xã An Mỹ,
huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Đề xuất, xây dựng và triển khai dự án nâng cao đời sống văn hóa góp
phần thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới trên địa bàn xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, Hà Nội
theo phương pháp, tiến trình phát triển cộng đồng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS
320. KHOA HỌC CHÍNH TRỊ
029. Bùi, Văn Thêm.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về nhà nước vào việc xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay/ Bùi Văn Thêm: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết
học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 90 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6556
Phân loại (DDC): 320.4597
*Tóm tắt : Luận văn làm rõ một số vấn đề lý luận của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về
Nhà nước vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay. Thực
trạng, nguyên nhân của thực và đề xuất giải pháp chủ yếu nhằm vận dụng có hiệu quả tư tưởng
Hồ Chí Minh vào xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam hiện nay.
Người hướng dẫn : Cao Thị Sính - TS
030. Lê, Thị Phƣợng.
Phát triển năng lực điều chỉnh hành vi trong dạy học môn Giáo dục công dân cho học sinh
lớp 6 ở trường Phổ thông dân tộc nội trú huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên/ Lê Thị Phượng: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục
chính trị: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 86 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6013
Phân loại (DDC): 320.4071259755
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ cơ sở lý luận và thực tiễn của việc phát triển năng lực điều chỉnh hành
vi cho học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6 ở trường Phổ thông dân tộc nội trú
huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Đề xuất nguyên tắc, biện pháp phát triển năng lực điều chỉnh
hành vi cho học sinh trong dạy học môn Giáo dục công dân lớp 6 ở trường Phổ thông dân tộc nội
trú huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên. Thực nghiệm sư phạm.
Người hướng dẫn : Đào Đức Doãn - PGS.TS
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031. Lê, Thị Vân Anh.
Nâng cao nhận thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam ở thành phố Cần Thơ hiện
nay/ Lê Thị Vân Anh: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 90 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6557
Phân loại (DDC): 323.32230959793
*Tóm tắt : Làm rõ cơ sở lý luận và cơ sở thực tiễn để tìm hiểu về thực trạng việc nâng cao
nhận thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam ở thành phố Cần Thơ. Đánh giá thực trạng
và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao nhận thức chính trị cho giai cấp công nhân Việt Nam ở
thành phố Cần Thơ hiện nay.
Người hướng dẫn : Vũ Trà Giang - TS
032. Nguyễn, Ngọc Trình.
Dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho
học sinh lớp 8 tại Trường Trung học cơ sở Tây Sơn, huyện Tây Hòa, tỉnh Phú Yên hiện nay/
Nguyễn Ngọc Trình: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương
pháp giảng dạy Giáo dục Chính trị: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 107 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6015
Phân loại (DDC): 320.4071259755
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận, cơ sở thực tiễn và đề xuất các nguyên tắc, biện pháp dạy
học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển NLGQVĐ cho học sinh lớp 8 trường
THCS Tây Sơn huyện Tây Hòa. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính khoa học, tính khả thi
của các biện pháp đã đề ra.
Người hướng dẫn : Lê Hoàng Nam - TS
033. Nguyễn, Thị Băng Tâm.
Dạy học môn Giáo dục công dân theo định hướng phát triển năng lực cho học sinh lớp 9 ở
Trường THCS EaLy huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên/ Nguyễn Thị Băng Tâm: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Giáo dục chính trị:
8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6043
Phân loại (DDC): 320.4071259755
*Tóm tắt : Hệ thống các kiến thức về cơ sở lí luận về các năng lực học tập của học sinh và
thực trạng về việc phát triển năng lực học tập của học sinh trong việc dạy học GDCD ở trường
THCS EaLy cho HS lớp 9. Đề xuất các biện pháp và thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng tính
khoa học, tính khả thi của các biện pháp dạy học môn GDCD theo định hướng phát triển năng lực
ở Trường THCS EaLy cho HS lớp 9.
Người hướng dẫn : Ngô Thái Hà - TS
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034. Phạm, Nguyễn Băng Phƣơng.
Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên vào xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối Dân
Chính Đảng tỉnh An Giang hiện nay/ Phạm Nguyễn Băng Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 80 tr. +
Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6555
Phân loại (DDC): 324.259791014
*Tóm tắt : Luận văn làm rõ cơ sở khoa học của việc vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh
niên vào xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối Dân Chính Đảng. Phân tích làm rõ thực trạng và đề
xuất một số giải pháp cơ bản nhằm vận dụng có hiệu quả tư tưởng Hồ Chí Minh về thanh niên
vào xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn Khối Dân Chính Đảng tỉnh An Giang hiện nay.
Người hướng dẫn : Dương Quốc Quân - TS
035. Phạm, Thị Minh Hiền.
Thúc đẩy quyền tham gia của trẻ em thông qua hoạt động công tác xã hội nhóm tại câu lạc bộ
Quyền trẻ em trường THCS Trần Quốc Toản, Tuy Hòa, Phú Yên/ Phạm Thị Minh Hiền: Luận văn
Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 114 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6374
Phân loại (DDC): 323.3520959755
*Tóm tắt : Khái quát hệ thống cơ sở lý luận có liên quan đến quyền được tham gia của trẻ em:
các khái niệm, nội dung được quy định Công ước về quyền trẻ em và các khái niệm công tác xã
hội và công tác xã hội nhóm. Khảo sát thực trạng và đề xuất hoạt động công tác xã hội nhóm tại
Câu lạc bộ Quyền trẻ em Trường THCS Trần Quốc Toản.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thu Hà - TS
036. Phan, Thanh Phƣơng.
Sử dụng truyện kể trong dạy học các nội dung đạo đức môn Giáo dục công dân ở Trường
THCS Hòa Quang, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên/ Phan Thanh Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp giảng dạy giáo dục chính trị: 8.14.01.11 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6014
Phân loại (DDC): 320.4071259755
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sử dụng truyện kể. Đề xuất một số
nguyên tắc và biện pháp sử dụng truyện kể trong dạy học các nội dung đạo đức môn Giáo dục
công dân ở Trường THCS Hòa Quang, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên. Thực nghiệm sư phạm để
kiểm nghiệm những biện pháp đã đề ra, đồng thời đưa ra một số kiến nghị đề xuất nhằm nâng cao
hiệu quả của việc sử dụng truyện kể trong dạy học các nội dung đạo đức trong môn Giáo dục
công dân ở Trường THCS Hòa Quang, huyện Phú Hòa, tỉnh Phú Yên.
Người hướng dẫn : Tiêu Thị Mỹ Hồng - TS
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037. Võ, Hữu Phú.
Nâng cao chất lượng giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ
hiện nay/ Võ Hữu Phú: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 85 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6420
Phân loại (DDC): 320.0107110959793
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận và thực tiễn công tác giáo dục lý luận chính trị, thực trạng công
tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên. Xác định nguyên nhân của những thành tựu đạt được
cũng như tồn tại, hạn chế trong công tác giáo dục lý luận chính trị. Đề xuất giải pháp nhằm nâng
cao hiệu quả công tác giáo dục lý luận chính trị cho sinh viên Trường Đại học Nam Cần Thơ
trong tình hình mới.
Người hướng dẫn : Trương Thị Thanh Quý - TS
330. KINH TẾ HỌC
038. Lƣu, Thị Ngọc Diệu.
Đánh giá biến động sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa thời kỳ 2005 - 2015 phục vụ giảng dạy địa lý
địa phương/ Lưu Thị Ngọc Diệu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Chuyên ngành: Lý luận và phương
pháp dạy học bộ môn Địa lý: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 46 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6031
Phân loại (DDC): 333.731307059741
*Tóm tắt : Xác định cơ sở lý luận và thực tiễn của việc đánh giá biến động sử dụng đất phục
vụ mục tiêu sử dụng đất bền vững. Phân tích hiện trạng sử dụng đất tỉnh Thanh Hóa thời kỳ
2005-2015. Đánh giá biến động sử dụng đất thời kỳ 2005-2015. Nguyên nhân gây nên biến động
sử dụng đất và đề xuất giải pháp sử dụng đất hợp lý và bền vững cho nông nghiệp, lâm nghiệp
tỉnh Thanh Hóa. Thiết kế bài giảng địa lý địa phương từ kết quả đánh giá biến động sử dụng đất ở
trên.
Người hướng dẫn : Đỗ Văn Thanh - TS
039. Nguyễn, Thị Phƣơng Dung.
Đánh giá biến động tài nguyên rừng tỉnh Gia Lai giai đoạn 2000 - 2017 phục vụ giảng dạy
địa lý địa phương/ Nguyễn Thị Phương Dung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên
ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Địa lý: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 104
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6027
Phân loại (DDC): 333.75095976209051
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở khoa học của việc nghiên cứu biến động rừng tỉnh Gia Lai nhằm
xây dựng nguồn tài liệu phục vụ việc giảng dạy địa lí địa phương lớp 12 ở tỉnh Gia Lai. Ứng
dụng công nghệ viễn thám và GIS để thành lập bản đồ hiện trạng rừng tỉnh Gia Lai giai đoạn
2000-2017. Đánh giá biến động diện tích và phân tích chất lượng rừng tỉnh Gia Lai. Trên cơ sở
đó đề xuất một số giải pháp nhằm khắc phục sự suy giảm tài nguyên rừng, cùng với việc khai
thác, quản lý có hiệu quả và phát triển bền vững tài nguyên rừng trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Thiết
kế bài giảng về địa lý địa phương từ những kết quả đánh giá biến động tài nguyên rừng của tỉnh
Gia Lai.
Người hướng dẫn : Đỗ Văn Thanh - TS
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040. Nguyễn, Văn Tuyển.
Đánh giá biến động diện tích rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2005 - 2015 và đề
xuất các giải pháp bảo tồn, phát triển bền vững phục vụ giảng dạy địa lí địa phương/ Nguyễn
Văn Tuyển: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Địa
lý: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 88 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6063
Phân loại (DDC): 333.7507059786
*Tóm tắt : Điều tra, khảo sát thực địa nhằm thu thập số liệu, tài liệu, dữ liệu về điều kiện tự
nhiên, kinh tế xã hội và hiện trạng rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh năm 2005 và 2015. Giải đoán
ảnh vệ tinh để cập nhập thành lập bản đồ hiện trạng rừng ngập mặn, phân tích không gian và
thành lập bản đồ biến động rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh giai đoạn 2005 - 2015. Phân tích, đánh
giá nguyên nhân gây biến động rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh trong giai đoạn 2005 - 2015. Đề
xuất các giải pháp bảo tồn và phát triển bền vững rừng ngập mặn tỉnh Trà Vinh nhằm chủ động
ứng phó với biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Lấy kết quả nghiên cứu vận dụng vào biên soạn
bộ tài liệu phục vụ giảng dạy địa lí địa phương tỉnh Trà Vinh ở cấp trung học phổ thông.
Người hướng dẫn : Lưu Thế Anh - PGS.TS
041. Phan, Thị Hồng Tƣơi.
Nghiên cứu đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử dụng đất tỉnh Kom Tum phục vụ giảng
dạy địa lý địa phương/ Phan Thị Hồng Tươi: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên
ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Địa lý: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 98 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6172
Phân loại (DDC): 333.7307059761
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về đặc điểm tài nguyên đất và hiện trạng sử
dụng đất tỉnh Kom Tum. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng, quá trình hình thành và đặc điểm lớp
phủ thổ nhưỡng, những ảnh hưởng của các điều kiện tự nhiên, kinh tế xã hội đến việc sử dụng đất
tỉnh Kom Tum. Phân tích hiện trạng sử dụng đất năm 2005 và năm 2015, thành lập bản đồ và
đánh giá biến động cơ cấu sử dụng đất của tỉnh Kom Tum. Phân tích các nguyên nhân, tác động
của quá trình thay đổi cơ cấu sử dụng đất giai đoạn 2005 - 2015. Đề xuất định hướng khai thác,
sử dụng hợp lý tài nguyên đất tỉnh Kom Tum và lấy kết quả nghiên cứu này vào giảng dạy địa lý
địa phương lớp 9 - THCS và lớp 12 - THPT.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quyết Chiến - TS
042. Tạ, Thị Ngọc Thạch.
Phát triển nguồn nhân lực nữ ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hiện nay/ Tạ Thị Ngọc
Thạch: Luận văn Thạc sĩ Triết học, Chuyên ngành: Triết học: 8229001 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2019 . - 87 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6418
Phân loại (DDC): 333.110820959791
*Tóm tắt : Luận văn làm rõ một số khái niệm nguồn nhân lực, nguồn nhân lực nữ, phát triển
nguồn nhân lực. Xác định tầm quan trọng của việc phát triển nguồn nhân lực, đánh giá thực trạng
nguồn nhân lực nữ ở huyện Châu Thành, tỉnh An Giang hiện nay. Nêu lên quan điểm, giải pháp
chủ yếu nhằm phát triển nguồn nhân lực một cách hiệu quả.
Người hướng dẫn : Văn Thị Thanh Mai - TS
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335. CHỦ NGHĨA XÃ HỘI VÀ HỆ THỐNG CÓ LIÊN QUAN
043. Lê, Hồng Phong.
Sử dụng phương pháp kể chuyện trong dạy học chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức
mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc” ở Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tuy
An, tỉnh Phú Yên/ Lê Hồng Phong: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận
và phương pháp dạy học Giáo dục chính trị: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 84 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6045
Phân loại (DDC): 335.4346071159755
*Tóm tắt : Phân tích cơ sở lý luận, thực trạng của việc sử dụng phương pháp kể chuyện trong
dạy học “Tư tưởng Hồ Chí Minh về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc” tại
Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên. Đề xuất các yêu cầu sư phạm và
biện pháp sử dụng phương pháp kể chuyện vào dạy học chuyên đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về
sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc” tại Trung tâm Bồi dưỡng chính huyện
Tuy An, tỉnh Phú Yên. Thực nghiệm sư phạm.
Người hướng dẫn : Phạm Việt Thắng - PGS.TS
338. SẢN XUẤT
044. Trần, Thế Quới.
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng
rau Ngọc Lãng, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/ Trần Thế Quới: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã
hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 100 tr.
+ phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6365
Phân loại (DDC): 338.439159755
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về huy động sự tham gia của cộng đồng trong phát triển
sản phẩm du lịch cộng đồng. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và các yếu tố tác động. Ứng
dụng tiến trình phát triển cộng đồng vào việc nâng cao hiệu quả huy động sự tham gia cộng đồng
trong phát triển sản phẩm du lịch cộng đồng tại làng rau Ngọc Lãng, thành phố Tuy Hòa.
Người hướng dẫn : Phạm Văn Tư – TS
360. CÁC VẤN ĐỀ VÀ DỊCH VỤ XÃ HỘI
045. Đặng, Thị Hƣờng.
Công tác xã hội cá nhân trong trợ giúp phụ nữ khuyết tật vận động tiếp cận việc làm tại
phường Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng/ Đặng Thị Hường: Luận văn Thạc sĩ Công
tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 98 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6120
Phân loại (DDC): 362.830959735
*Tóm tắt : Đề tài làm rõ cơ sở lý luận và thực tiễn về công tác xã hội cá nhân trong trợ giúp
phụ nữ khuyết tật vận động tiếp cận việc làm. Tìm hiểu, phân tích thực trạng hoạt động công tác
xã hội cá nhân trong trợ giúp phụ nữ khuyết tật vận động tiếp cận việc làm tại địa bàn phường
Lãm Hà, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Đề xuất giải pháp, khuyến nghị đẩy mạnh hiệu quả
hoạt động công tác xã hội cá nhân trong trợ giúp phụ nữ khuyết tật vận động tiếp cận việc làm.
Vận dụng công tác xã hội cá nhân trợ giúp 01 trường hợp phụ nữ khuyết tật vận động cụ thể tại
phường Lãm Hà, giúp thân chủ phát huy năng lực có được việc làm phù hợp, cải thiện đời sống,
hòa nhập cộng đồng dân cư.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Mai Hồng - TS
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046. Đặng, Thị Thu Thủy.
Phát huy nội lực cộng đồng trong thực hiện chính sách giảm nghèo cho đồng bào dân tộc
thiểu số xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình/ Đặng Thị Thu Thủy: Luận văn Thạc sĩ
Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 127 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6344
Phân loại (DDC): 362.5808959745
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận về việc thực hiện chính sách giảm nghèo và việc phát huy
nội lực cộng đồng trong thực hiện chính sách giảm nghèo đối với đồng bào dân tộc thiểu số.
Đánh giá thực trạng, các yếu tố tác động và hoạt động công tác xã hội trong việc hỗ trợ thực hiện
chính sách giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng
Bình. Đề xuất giải pháp và mô hình ứng dụng phương pháp phát triển cộng đồng nhằm phát huy
nội lực cộng đồng trong thực hiện chính sách giảm nghèo cho đồng bào dân tộc thiểu số tại địa
phương.
Người hướng dẫn : Nguyễn Duy Nhiên - TS
047. Đoàn, Đình Dũng.
Hoạt động truyền thông của công tác xã hội nhằm nâng cao nhận thức về luật lao động cho
người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kaiyang Việt Nam/ Đoàn Đình Dũng: Luận văn
Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 102 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6252
Phân loại (DDC): 362.7160959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động truyền thông của công tác xã hội, đánh giá
thực trạng, phân tích nguyên nhân hạn chế của hoạt động truyền thông trong hỗ trợ nâng cao nhận
thức về luật lao động cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kaiyang Việt Nam.
Chỉ rõ các nhân tố ảnh hưởng và dự báo xu hướng biến đổi. Đề xuất phương hướng, giải pháp
nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông của công tác xã hội trong hỗ trợ nâng
cao nhận thức về luật lao động cho người lao động tại Công ty trách nhiệm hữu hạn Kaiyang Việt
Nam.
Người hướng dẫn : Nguyễn Hữu Toàn - TS
048. Đoàn, Khánh Linh.
Giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao
động xã hội số II - Hà Nội từ cách tiếp cận công tác xã hội/ Đoàn Khánh Linh: Luận văn Thạc sĩ
Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 102 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6638
Phân loại (DDC): 362.70959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu hệ thống cơ sở lý luận về giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em nhiễm
HIV/AIDS từ cách tiếp cận công tác xã hội. Đánh giá thực trạng giáo dục kỹ năng sống cho trợ
trẻ em nhiễm HIV/AIDS Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số II – Hà Nội từ cách
tiếp cận công tác xã hội. Phân tích một số yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động giáo dục kỹ năng sống
cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số II – Hà Nội
từ cách tiếp cận công tác xã hội. Áp dụng công tác xã hội nhóm vào giáo dục kỹ năng sống cho
trẻ em nhiễm HIV/AIDS và đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hoạt động giáo dục kỹ năng
sống cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội số II – Hà
Nội từ cách tiếp cận công tác xã hội.
Người hướng dẫn : Tiêu Thị Minh Hường - TS
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049. Huỳnh, Thị Điệp.
Vai trò vận động, kết nối nguồn lực của nhân viên công tác xã hội về giải quyết việc làm cho
thanh niên xã Đức Bình Tây, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên/ Huỳnh Thị Điệp: Luận văn Thạc sĩ
Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 83 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6373
Phân loại (DDC): 361.06
*Tóm tắt : Mô tả đặc thù đặc điểm nhân khẩu xã hội của nhóm thanh niên tại xã Đức Bình
Tây. Phân tích nhu cầu được hỗ trợ việc làm, thực trạng thực hiện vai trò vận động, kết nối nguồn
lực của nhân viên công tác xã hội tại xã Đức Bình Tây. Đánh giá và đề xuất những biện pháp hỗ
trợ giải quyết việc làm cho thanh niên.
Người hướng dẫn : Lê Minh Công - TS
050. Lâm, Thị Phƣơng.
Hoạt động công tác xã hội học đường trong việc hỗ trợ đối tượng sử dụng hành vi bạo lực
học đường tại trường Trung học cơ sở Global, Cầu Giấy, Hà Nội/ Lâm Thị Phương: Luận văn
Thạc sĩ, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 83
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6631
Phân loại (DDC): 362.760959731
*Tóm tắt : Tìm hiểu thực trạng bạo lực học đường, các yếu tố ảnh hưởng đến hành vi bạo lực
của học sinh tại Trường THCS Global. Khái quát thực trạng hoạt động của công tác xã hội trường
học trong việc hỗ trợ nhóm học sinh có hành vi bạo lực học đường tại trường. Đề xuất hoạt động
công tác xã hội trường học nhằm hỗ trợ học sinh có hành vi bạo lực học đường tại Trường THCS
Global.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thu Hà - TS
051. Lê, Thị Chinh.
Mô hình công tác xã hội nhóm trong chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Duy Tân,
huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương/ Lê Thị Chinh: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên
ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 92 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6253
Phân loại (DDC): 362.610959734
*Tóm tắt : Hệ thống hóa lí thuyết về phương pháp công tác xã hội nhóm đối với người cao
tuổi, đánh giá thực trạng công tác xã hội nhóm đối với người cao tuổi từ thực trạng tại xã Duy
Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Vận dụng phương pháp, tiến trình công tác xã hội nhóm
vào xây dựng mô hình chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi tại xã Duy Tân, huyện Kinh Môn,
tỉnh Hải Dương.
Người hướng dẫn : Lê Thị Vân Anh - TS
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052. Lê, Thùy Dung.
Hoạt động công tác xã hội nhóm trong trợ giúp tâm lý cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Trung
tâm Chữa bệnh - Giáo dục - Lao động xã hội II, Hà Nội/ Lê Thùy Dung: Luận văn Thạc sĩ Công
tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 106 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5849
Phân loại (DDC): 362.72540959731
*Tóm tắt : Mô tả đặc điểm tâm lý, xác định, đánh giá thực trạng vấn đề tâm lý của trẻ em
nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm II. Phân tích các nhu cầu của trẻ em và ứng dụng phương pháp
công tác xã hội nhóm nhằm trợ giúp tâm lý cho trẻ em nhiễm HIV/AIDS tại Trung tâm Chữa
bệnh, Giáo dục và Lao động xã hội II, Hà Nội.
Người hướng dẫn : Trịnh Văn Tùng - PGS.TS
053. Mai, Lan Anh.
Đánh giá hoạt động công tác xã hội đối với trẻ em bị bạo lực ở thành phố Đồng Hới, tỉnh
Quảng Bình/ Mai Lan Anh: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội:
8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 96 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6326
Phân loại (DDC): 362.760959745
*Tóm tắt : Tìm hiểu các khái niệm liên quan đến trách nhiệm của cá nhân, gia đình, nhà
trường, xã hội trong việc chăm sóc, giáo dục trẻ em, đặc điểm tâm lý, nhu cầu, mong muốn của
trẻ em bị bạo lực, nguyên tắc, quy điều đạo đức của nhân viên công tác xã hội khi làm việc với trẻ
em bị bạo lực.. Phân tích thực trạng, nguyên nhân của bạo lực trẻ em trên địa bàn thành phố Đồng
Hới. Đánh giá công tác xã hội, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động công tác
xã hội đối với trẻ em bị bạo lực trên địa bàn.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS
054. Ngô, Quốc Hƣng.
Hoạt động tham vấn hỗ trợ giải quyết những khó khăn tâm lý cho trẻ em mồ côi ở Trung tâm
Hy vọng Tiên Cầu, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên/ Ngô Quốc Hưng: Luận văn Thạc sĩ Công
tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 76 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6324
Phân loại (DDC): 361.06
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động tham vấn với việc giải quyết khó khăn tâm
lý cho trẻ em mồ côi ở các Trung tâm xã hội. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động
tham vấn với việc giải quyết khó khăn tâm lý cho trẻ em mồ côi ở Trung tâm Tiên Cầu và các yếu
tố tác động. Ứng dụng quy trình tham vấn cho trẻ em mồ côi tại địa bàn nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Tuân - TS
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055. Nguyễn, Anh Tuấn.
Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc tư vấn giới thiệu việc làm cho người lao
động thất nghiệp từ thực tiễn Trung tâm Dịch vụ việc làm tỉnh Quảng Bình/ Nguyễn Anh Tuấn:
Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 96 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6322
Phân loại (DDC): 361.060959745
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ cơ sở lý luận về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ
người lao động giải quyết việc làm. Tìm hiểu thực trạng vai trò của nhân viên công tác xã hội
trong việc hỗ trợ người lao động giải quyết việc làm. Phân tích những thuận lợi, khó khăn trong
việc trợ giúp người lao động giải quyết vấn đề việc làm của nhân viên công tác xã hội, nhu cầu
của người lao động khi tham gia các chương trình dịch vụ tại Trung tâm Dịch vụ việc làm, dịch
vụ về việc làm mà Trung tâm đang cung cấp. Đưa ra một số giải pháp về giải quyết việc làm cho
người lao động, ứng dụng phương pháp công tác xã hội cá nhân để trợ giúp một trường hợp cụ
thể.
Người hướng dẫn : Nguyễn Bá Phu - TS
056. Nguyễn, Kế Thừa.
Hoạt động công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa người có nguy cơ cao sử dụng ma túy ở
thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Kế Thừa: Luận văn Thạc sĩ Công
tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 99 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6123
Phân loại (DDC): 362.293540959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu làm rõ cơ sở lí luận về hoạt động công tác xã hội nhóm trong phòng
ngừa người có nguy cơ cao nghiện ma túy. Tìm hiểu hoạt động công tác xã hội nhóm và thiết kế
hoạt động công tác xã hội nhóm trong phòng ngừa người có nguy cơ cao nghiện ma túy trên địa
bàn thị trấn Minh Tân, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương để đạt hiệu quả cao.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS
057. Nguyễn, Thanh Phƣợng.
Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp tâm lý cho gia đình bệnh nhi ung thư tại
Bệnh viện Nhi Trung ương/ Nguyễn Thanh Phượng: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên
ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 142 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6226
Phân loại (DDC): 362.19892994
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ
giúp tâm lý cho gia đình bệnh nhi ung thư. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng và các yếu tố
ảnh hưởng tới vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp tâm lý cho gia đình bệnh
nhi ung thư tại bệnh viện Nhi Trung ương. Tổ chức một số hoạt động để nâng cao vai trò của
nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp tâm lý cho gia đình bệnh nhi ung thư tại bệnh viện
Nhi Trung ương.
Người hướng dẫn : Nguyễn Trung Hải - TS
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058. Nguyễn, Thị Ái Liên.
Vai trò kết nối nguồn lực của nhân viên công tác xã hội trong hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu
số tiếp cận với chính sách tín dụng trên địa bàn xã Ea Bia, huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên/
Nguyễn Thị Ái Liên: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội:
8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 94 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6372
Phân loại (DDC): 362.580959755
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận về vai trò kết nối nguồn lực của nhân viên công tác xã hội,
khả năng áp dụng vào việc hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số tiếp cận với chính sách tín dụng.
Phân tích thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao vai trò kết nối nguồn lực của nhân
viên công tác xã hội trong việc hỗ trợ hộ nghèo dân tộc thiểu số tiếp cận các chính sách tín dụng
một cách tốt nhất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Mai Hồng - TS
059. Nguyễn, Thị An.
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an
toàn trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội/ Nguyễn Thị An: Luận văn Thạc sĩ Công tác
xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 103
tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6264
Phân loại (DDC): 363.8580959731
*Tóm tắt : Lý giải cơ sở khoa học của việc huy động sự tham gia của cộng đồng trong việc
xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Khảo sát, đánh giá thực trạng sản xuất và tiêu thụ rau an toàn, công tác huy động sự tham gia của
cộng đồng trong việc xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn. Đề xuất giải pháp huy
động sự tham gia của cộng đồng trong việc xây dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ rau an toàn
trên địa bàn huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hoài - TS
060. Nguyễn Thị Thu Hiền.
Xây dựng dự án phát triển cộng đồng nhằm giảm nghèo bền vững trên địa bàn xã An Lĩnh,
huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên/ Nguyễn Thị Thu Hiền: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên
ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 123 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6331
Phân loại (DDC): 362.570959755
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận liên quan đến dự án phát triển cộng đồng trong giảm
nghèo bền vững. Đánh giá thực trạng nghèo, nguyên nhân nghèo trên địa bàn xã; Tìm hiểu nhu
cầu, các vấn đề gặp phải của hộ nghèo cũng như các nguồn lực hiện có để giải quyết vấn đề
nghèo tại địa phương. Xây dựng dự án phát triển cộng đồng nhằm giảm nghèo bền vững trên địa
bàn xã An Lĩnh, huyện Tuy Anh, tỉnh Phú Yên.
Người hướng dẫn : Phạm Tiến Nam - TS
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061. Nguyễn, Thị Thu Hƣờng.
Công tác xã hội nhóm hỗ trợ người bệnh đái tháo đường phòng ngừa nguy cơ biến chứng của
bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh/ Nguyễn Thị Thu Hường: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã
hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 87 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6131
Phân loại (DDC): 362.196462
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động công tác xã hội trong bệnh viện, công tác xã
hội nhóm hỗ trợ người bệnh đái tháo đường. Đánh giá thực trạng hoạt động công tác xã hội nhóm
hỗ trợ người bệnh đái tháo đường phòng ngừa nguy cơ biến chứng của bệnh tại bệnh viện đa
khoa Đông Anh. Ứng dụng hoạt động công tác xã hội, công tác xã hội nhóm hỗ trợ người bệnh
đái tháo đường phòng ngừa nguy cơ biến chứng của bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh. Đề
xuất một số giải pháp về tăng cường hoạt động công tác xã hội chuyên nghiệp trong bệnh viện để
nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và hỗ trợ đối với người bệnh.
Người hướng dẫn : Phạm Hương Trà - PGS.TS
062. Nguyễn, Thị Thùy Dƣơng.
Hoạt động công tác xã hội nhóm với việc hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình tại “Địa chỉ tin
cậy tại cộng đồng” phường Bắc Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Thùy
Dương: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 108 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6251
Phân loại (DDC): 362.8292540959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý luận về công tác xã hội nhóm, phụ nữ bị bạo lực gia
đình, địa chỉ tin cậy. Khảo sát thực trạng hoạt động công tác xã hội nhóm trong hỗ trợ việc làm
đối với phụ nữ bị bạo lực gia đình tại “Địa chỉ tin cậy tại cộng đồng” trên địa bàn phường Bắc
Sơn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Đề xuất các giải pháp, kiến nghị góp phần nâng cao
hiệu quả hoạt động dịch vụ công tác xã hội trong việc hỗ trợ việc làm đối với phụ nữ bị bạo lực
gia đình.
Người hướng dẫn : Hà Thị Thư - TS
063. Nguyễn, Thị Tuấn Anh.
Quản lý trường hợp đối với trẻ em bị xâm hại tình dục tại phường Quán Toan, quận Hồng
Bàng, thành phố Hải Phòng/ Nguyễn Thị Tuấn Anh: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên
ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 126 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6116
Phân loại (DDC): 362.7606
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về quản lý trường hợp, đánh giá việc thực hiện quản lý trường
hợp đối với trẻ em bị xâm hại tình dục tại phường Quán Toan, quận Hồng Bàng. Vai trò của quản
lý trường hợp trong việc bảo vệ trẻ em và vai trò của các ngành, đơn vị có liên quan tham gia hỗ
trợ trẻ em bị xâm hại tình dục. Đề xuất các giải pháp, khuyến nghị để tăng cường hiệu quả của
quản lý trường hợp đối với trẻ em bị xâm hại tình dục, cũng như các biện pháp bảo vệ trẻ em nói
chung.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hồi - TS
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064. Nguyễn, Thị Ý Nhi.
Dịch vụ công tác xã hội trong việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi có hoàn cảnh khó
khăn về kinh tế tại xã Bình Kiến, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên/ Nguyễn Thị Ý Nhi: Luận văn
Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6364
Phân loại (DDC): 362.10959755
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về dịch vụ công tác xã hội với người cao tuổi có hoàn
cảnh khó khăn về kinh tế. Tìm hiểu thực trạng, đề xuất các dịch vụ công tác xã hội với người cao
tuổi có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế. Tổ chức thực hiện kế hoạch cung cấp dịch vụ công tác xã
hội chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi.
Người hướng dẫn : Nguyễn Hiệp Thương - TS
065. Nguyễn, Trọng Thuấn.
Hoạt động truyền thông của nhân viên công tác xã hội trong việc thực hiện chính sách dân số
ở xã Thất Hùng, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương/ Nguyễn Trọng Thuấn: Luận văn Thạc sĩ
Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 83 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6254
Phân loại (DDC): 363.90959734
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lí luận về hoạt động truyền thông của nhân viên công tác xã hội
trong việc thực hiện chính sách dân số. Khảo sát, đánh giá thực trạng việc thực hiện chính sách
dân số và thực trạng hoạt động truyền thông của nhân viên công tác xã hội trong việc thực hiện
chính sách này cho người dân xã Thất Hùng – huyện Kinh Môn – tỉnh Hải Dương. Đề xuất các
biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả việc thực hiện chính sách dân số tại xã Thất Hùng - huyện
Kinh Môn - tỉnh Hải Dương qua hoạt động truyền thông của nhân viên công tác xã hội và khảo
nghiệm các biện pháp đề xuất đó.
Người hướng dẫn : Vũ Vương Trưởng - TS
066. Nguyễn, Trọng Tuân.
Đánh giá hoạt động công tác xã hội tại các trường THCS ở huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên/
Nguyễn Trọng Tuân: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội:
8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 88 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6375
Phân loại (DDC): 361.3
*Tóm tắt : Tìm hiểu lý thuyết hoạt động công tác xã hội tại các trường THCS, thực trạng hoạt
động công tác xã hội tại các trường THCS trên địa bàn huyện Tuy An. So sánh giữa trường có
hoạt động công tác xã hội và trường không có hoạt động công tác xã hội. Đề xuất các giải pháp
trong việc triển khai có hiệu quả hoạt động công tác xã hội.
Người hướng dẫn : Phạm Thanh Bình - TS
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067. Phạm, Thị Hồng Châm.
Vai trò huy động và kết nối nguồn lực của nhân viên công tác xã hội nhằm hỗ trợ người cao
tuổi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên địa bàn phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố
Hải Phòng/ Phạm Thị Hồng Châm: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác
xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 117 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6218
Phân loại (DDC): 362.630959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý luận về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong
việc huy động và kết nối nguồn lực nhằm hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở.
Khảo sát, đánh giá thực trạng và các yếu tố ảnh hưởng đến vai trò của nhân viên công tác xã hội
trong việc huy động và kết nối nguồn lực nhằm hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về
nhà ở trên địa bàn phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Nghiên cứu 01 trường
hợp về người cao tuổi khó khăn về nhà ở trên địa bàn cần sự trợ giúp của nhân viên công tác xã
hội. Đề xuất một số biện pháp nhằm phát huy tốt vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc
huy động và kết nối nguồn lực nhằm hỗ trợ người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở trên
địa bàn phường Phù Liễn, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Cao Xuân Liễu - TS
068. Phạm, Thị Vân.
Công tác xã hội cá nhân nhằm trợ giúp trẻ em mồ côi tại làng trẻ em SOS Hải Phòng tái hòa
nhập cộng đồng/ Phạm Thị Vân: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã
hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 104 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6115
Phân loại (DDC): 362.730959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về công tác xã hội cá nhân trợ giúp trẻ em mồ côi tái hòa
nhập cộng đồng dựa trên quan điểm tiếp cận quyền của trẻ em. Phân tích, đánh giá thực trạng
công tác xã hội cá nhân và đề xuất một số biện pháp trợ giúp cho trẻ em tại Làng trẻ em SOS Hải
Phòng tái hòa nhập cộng đồng góp phần nâng cao hiệu quả công tác chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em
mồ côi.
Người hướng dẫn : Phạm Minh Mục - PGS.TS
069. Trần, Thị Thùy Linh.
Dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với người khuyết tật trên địa bàn phường
Văn Đẩu - quận Kiến An - thành phố Hải Phòng/ Trần Thị Thùy Linh: Luận văn Thạc sĩ Công tác
xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 93
tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6118
Phân loại (DDC): 362.4045430959735
*Tóm tắt : Làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về dịch vụ trong công tác xã hội về hỗ trợ việc
làm đối với người khuyết tật. Thực trạng dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ việc làm đối với
người khuyết tật trên địa bàn phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng. Xác định
các yếu tố ảnh hưởng đến việc hỗ trợ trong tìm việc làm đối với người khuyết tật. Phân tích, đánh
giá thực trạng và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công tác xã hội trong hỗ
trợ việc làm đối với người khuyết tật tại phường Văn Đẩu, quận Kiến An, thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Nông Thị Nhung - TS
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070. Trần, Thị Vân Nga.
Vai trò của nhân viên công tác xã hội trong trợ giúp khó khăn tâm lý của phụ nữ bị buôn bán
qua biên giới trở về tại Ngôi nhà Bình yên/ Trần Thị Vân Nga: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội,
Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 74 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6018
Phân loại (DDC): 362.839814543
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ
giúp giải quyết khó khăn tâm lý của phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về.Xác định thực trạng
vai trò của nhân viên công tác xã hội trong việc trợ giúp giải quyết khó khăn tâm lý của phụ nữ bị
buôn bán qua biên giới trở về. Đề xuất một số biện pháp nhằm tăng cường vai trò của nhân viên
công tác xã hội trong việc hỗ trợ phụ nữ bị buôn bán qua biên giới trở về khắc phục khó khăn tâm
lý.
Người hướng dẫn : Vũ Ngọc Hà - PGS.TS
071. Trần, Thị Xƣơng.
Hoạt động truyền thông nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên Hội
liên hiệp phụ nữ xã Chấn An, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên/ Trần Thị Xương: Luận văn Thạc sĩ
Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 92 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6330
Phân loại (DDC): 362.829270959755
*Tóm tắt : Nghiên cứu tài liệu chuyên ngành Công tác xã hội, làm rõ các khái niệm công cụ và
lí luận liên quan: hoạt động truyền thông, bạo lực gia đình, kĩ năng phòng tránh bạo lực và giải
quyết mâu thuẫn gia đình, vai trò của người phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ, tiếp cận xã hội trong
nâng cao năng lực phòng tránh bạo lực gia đình. Khảo sát thực trạng của hoạt động truyền thông
phòng chống bạo lực gia đình với phụ nữ; nhận thức, thái độ và kĩ năng hành động giải quyết vấn
đề. Đề xuất, khảo nghiệm tính phù hợp và khả thi của các biện pháp truyền thông hiệu quả để
nâng cao năng lực phòng chống bạo lực gia đình cho hội viên Hội liên hiệp phụ nữ xã Chấn An,
huyện Tuy An.
Người hướng dẫn : Bùi Thế Hợp - TS
072. Triệu, Thùy Thủy Vân.
Đánh giá dịch vụ công tác xã hội hỗ trợ trẻ có bệnh lý tim bẩm sinh điều trị tại Trung tâm tim
mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương/ Triệu Thùy Thủy Vân: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã
hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6302
Phân loại (DDC): 362.72
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý luận về dịch vụ công tác xã hội trong y tế và dịch vụ
công tác xã hội trong hỗ trợ trẻ có bệnh lý tim bẩm sinh. Tìm hiểu về thực trạng sức khỏe, nhu
cầu, hoàn cảnh của trẻ và gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang điều trị bệnh lý tim bẩm
sinh tại Trung tâm tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương. Từ đó đánh giá các yếu tố ảnh
hưởng đến việc triển khai các dịch vụ trên. Đưa ra một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả
việc cung cấp các dịch vụ công tác xã hội trong hỗ trợ trẻ có bệnh lý tim bẩm sinh điều trị tại
Trung tâm tim mạch trẻ em - Bệnh viện Nhi Trung ương.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Kim Hoa - PGS.TS
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073. Trƣơng, Thị Thu.
Dịch vụ công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mồ côi tại làng nuôi dạy trẻ mồ
côi Hoa Phượng Hải Phòng/ Trương Thị Thu: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành:
Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 115 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6250
Phân loại (DDC): 362.730959735
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về trẻ em, trẻ em mồ côi, công tác xã
hội đối với trẻ em mồ côi, công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mồ côi. Tìm hiểu
thực trạng hoạt động công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mồ côi tại làng nuôi dạy
trẻ mồ côi Hoa Phượng Hải Phòng. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động công tác xã hội
trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mồ côi. Đề xuất một số giải pháp góp phần nâng cao hiệu
quả công tác xã hội trong chăm sóc sức khỏe cho trẻ em mồ côi tại làng nuôi dạy trẻ mồ côi Hoa
Phượng Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thanh Bình - PGS.TS
074. Trƣơng, Thị Tuyết Mai.
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện các chính sách giảm nghèo trên địa bàn
huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình/ Trương Thị Tuyết Mai: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội,
Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 110 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6332
Phân loại (DDC): 361.40959745
*Tóm tắt : Tìm hiểu cơ sở lý luận của việc huy động sự tham gia của cộng đồng trong thực
hiện các chính sách giảm nghèo. Khảo sát, đánh giá các thực trạng huy động sự tham gia của
cộng đồng trong thực hiện các chính sách giảm nghèo tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình qua
điển cứu trường hợp tại 03 xã Phúc Trạch, Lâm Trạch và Hưng Trạch. Đề xuất giải pháp phát
triển cộng đồng huy động sự tham gia của cộng đồng trong thực hiện các chính sách giảm nghèo.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thái Lan - TS
075. Vũ, Thị Phƣơng.
Công tác xã hội cá nhân trợ giúp phụ nữ bị bạo lực gia đình tại xã Quốc Tuấn, huyện An
Dương, thành phố Hải Phòng/ Vũ Thị Phương: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên
ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 87 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6192
Phân loại (DDC): 362.8292570959735
*Tóm tắt : Xác định rõ cơ sở lý luận của việc sử dụng công tác xã hội cá nhân hỗ trợ phụ nữ bị
bạo lực gia đình. Xác định thực trạng phụ nữ bị bạo lực gia đình, từ đó xây dựng tiến trình công
tác xã hội cá nhân hỗ trợ phụ nữ bị bạo lực gia đình tại xã Quốc Tuấn, huyện An Dương, thành
phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Ngô Thị Thu Dung - TS
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076. Vũ, Thị Thu Hồng.
Vai trò tư vấn của nhân viên công tác xã hội nhằm nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ưu
đãi người có công với cách mạng tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng/ Vũ Thị Thu Hồng:
Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.76.01.01 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 103 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6119
Phân loại (DDC): 362.8686
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lý luận và thực tiễn về vai trò tư vấn của nhân viên công
tác xã hội trong việc thực thi chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Khảo sát, đánh giá
thực trạng các yếu tố ảnh hưởng và đề xuất giải pháp nhằm phát huy tối đa vai trò tư vấn của
nhân viên công tác xã hội trong việc nâng cao hiệu quả thực thi chính sách ưu đãi người có công
với cách mạng tại quận Hải An, thành phố Hải Phòng.
Người hướng dẫn : Vũ Thị Kim Dung - TS
370. GIÁO DỤC
077. Bùi, Anh Tuấn.
Giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh trung học cơ sở dựa vào cộng đồng trên địa
bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương/ Bùi Anh Tuấn: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội,
Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 106 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6337
Phân loại (DDC): 373.0119
*Tóm tắt : Hệ thống hoá một số vấn đề lý luận giáo dục kỹ năng bảo vệ bản thân cho học sinh
THCS dựa vào cộng đồng. Đánh giá thực trạng, đề xuất biện pháp giáo dục kỹ năng bảo vệ bản
thân cho học sinh THCS dựa vào cộng đồng trên địa bàn thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.
Người hướng dẫn : Dương Thị Hoàng Yến - PGS.TS
078. Dƣơng, Văn Dũng.
Phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục bản sắc văn hóa dân dộc thiểu số cho học sinh
Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu/ Dương Văn Dũng: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 135 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6636
Phân loại (DDC): 374.11909597173
*Tóm tắt : Nghiên cứu lí luận về phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục bản sắc văn hóa
dân tộc thiểu số cho học sinh Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú. Khảo sát, đánh giá thực
trạng và đề xuất các biện pháp phối hợp các lực lượng xã hội trong giáo dục bản sắc văn hóa dân
tộc thiểu số cho học sinh Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú tỉnh Lai Châu và tiến hành khảo
nghiệm các biện pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Trịnh Thúy Giang - PGS.TS
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079. Đoàn, Thị Kim Ngân.
Giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thông
qua tổ chức các hoạt động cộng đồng/ Đoàn Thị Kim Ngân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Giáo dục và Phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 116 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6639
Phân loại (DDC): 378.103
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lí luận về giáo dục ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên thông
qua các hoạt động cộng đồng. Khảo sát, đánh giá thực trạng ý thức bảo vệ môi trường và giáo dục
ý thức bảo vệ môi trường cho sinh viên trường Cao đẳng Sư phạm Đà Lạt thông qua các hoạt
động cộng đồng. Đề xuất một số biện pháp tổ chức các hoạt động cộng đồng để giáo dục ý thức
bảo vệ môi trường cho sinh viên.
Người hướng dẫn : Hoàng Anh Phước - TS
080. Đỗ, Thùy Linh.
Giáo dục ý thức nghề nghiệp cho giảng viên ở Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý
Thông tin và Truyền thông theo quan điểm xây dựng xã hội học tập/ Đỗ Thùy Linh: Luận văn
Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 113 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6408
Phân loại (DDC): 378.0113
*Tóm tắt : Nghiên cứu, phân tích luận giải rõ những vấn đề lý luận về giáo dục ý thức nghề
nghiệp cho giảng viên Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
Đánh giá khách quan, khoa học thực trạng chất lượng giáo dục ý thức nghề nghiệp của giảng
viên, đề xuất biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác giáo dục ý thức nghề nghiệp cho
giảng viên Trường Đào tạo, Bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông.
Người hướng dẫn : Phan Bích Ngọc - TS
081. Hoàng, Duy Luận.
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục kỹ năng giao tiếp cho trẻ em trên địa
bàn xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đưc, Hà Nội/ Hoàng Duy Luận: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội,
Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 85 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6325
Phân loại (DDC): 373.01190959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu các vấn đề lí luận về sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục kỹ
năng giao tiếp cho trẻ em. Khảo sát thực trạng sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục kỹ năng
giao tiếp cho trẻ em trên địa bàn xã Phù Lưu Tế, huyện Mỹ Đức, Hà Nội. Tìm hiểu biện pháp,
khuyến nghị cải thiện, nâng cao hiệu sự tham gia của cộng đồng trong giáo dục kỹ năng giao tiếp
cho trẻ em trên địa bàn.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Long - TS
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082. Hoàng, Thu Hƣơng.
Phát triển ngôn ngữ nói qua hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ tự kỉ 4-5 tuổi học hòa
nhập/ Hoàng Thu Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục đặc
biệt: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6402
Phân loại (DDC): 371.9144
*Tóm tắt : Nghiên cứu các vấn đề cơ sở lý luận của đề tài: Khái niệm, đặc điểm phát triển
ngôn ngữ nói, hoạt động nhóm, các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển ngôn ngữ nói của trẻ rối
loạn phổ tự kỷ 4-5 tuổi học hòa nhập. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất biện pháp và tiến hành thực
nghiệm biện pháp ngôn ngữ nói, phát triển ngôn ngữ nói qua hoạt động nhóm cho trẻ rối loạn phổ
tự kỷ 4-5 tuổi học hòa nhập.
Người hướng dẫn : Nguyễn Xuân Hải - PGS.TS
083. Hoàng, Viết Hùng.
Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh
trung học cơ sở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng/ Hoàng Viết Hùng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 111 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6644
Phân loại (DDC): 372.1190959769
*Tóm tắt : Hệ thống hóa một số vấn đề lí luận liên quan đến việc phối hợp các lực lượng trong
giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học sinh THCS. Khảo sát thực trạng và đề xuất biện
pháp phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục phòng chống xâm hại tình dục cho học
sinh trung học cơ sở huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Phan Trung Kiên - TS
084. Khổng, Thị Minh Hòa.
Quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy học cho giảng viên Trường Cao đẳng FPT trong
bối cảnh đổi mới giáo dục đại học/ Khổng Thị Minh Hòa: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Quản lý giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 116 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6047
Phân loại (DDC): 378.12
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận liên quan đến quản lý hoạt động bồi dưỡng năng lực dạy
học cho giảng viên. Đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp quản lý hoạt động bồi dưỡng
năng lực dạy học cho giảng viên tại Trường cao đẳng FPT đáp ứng yêu cầu phát triển của nhà
trường trong giai đoạn 2019-2025.
Người hướng dẫn : Đặng Bá Lãm - PGS.TS
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085. Lê, Đình Lƣợm.
Phát triển trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân ở phường 11
thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay/ Lê Đình Lượm: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 118 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6634
Phân loại (DDC): 374.959769
*Tóm tắt : Hệ thống hoá một số vấn đề lí luận về cộng đồng, phát triển trung tâm học tập cộng
đồng… để xây dựng cơ sở lí luận của đề tài. Khảo sát thực trạng và đề xuất một số biện pháp phát
triển trung tâm học tập cộng đồng đáp ứng nhu cầu học tập của người dân, góp phần xây dựng xã
hội học tập ở phường 11 thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng trong giai đoạn hiện nay.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thanh Bình - PGS.TS
086. Lê, Quang Duy.
Phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức cho học sinh Trung
học cơ sở trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng/ Lê Quang Duy: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục và Phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 157 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6637
Phân loại (DDC): 373.1190959769
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng
trong giáo dục đạo đức cho học sinh THCS. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất một số biện
pháp phối hợp giữa nhà trường, gia đình và cộng đồng trong giáo dục đạo đức cho học sinh
THCS trên địa bàn huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Trịnh Thúy Giang - PGS.TS
087. Lƣơng, Đức Trung.
Phối hợp nhà trường với cộng đồng trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên
Trường Cao đẳng Du lịch Hà Nội/ Lương Đức Trung: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 130 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6533
Phân loại (DDC): 378.103
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về phối hợp nhà trường với cộng đồng trong giáo dục
phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên. Nghiên cứu thực trạng và đề xuất một số biện pháp phối
hợp nhà trường với cộng đồng trong giáo dục phòng chống tệ nạn xã hội cho sinh viên Trường
Cao đẳng Du lịch Hà Nội. Khảo nghiệm sự cần thiết, tính khả thi của các biện pháp đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đức Minh - PGS.TS
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088. Mai, Thị Thúy Nga.
Nghiên cứu kỹ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong học tập của học sinh tiểu học/ Mai
Thị Thúy Nga: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học: 8.14.01.01 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 102 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6404
Phân loại (DDC): 372.37
*Tóm tắt : Nghiên cứu các vấn đề lí luận về kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong học
của học sinh tiểu học. Phân tích thực trạng và đề xuất, thử nghiệm một số biện pháp tác động
nhằm phát triển kĩ năng giải quyết tình huống có vấn đề trong học tập của học sinh tiểu học.
Người hướng dẫn : Vũ Thị Lan Anh - PGS.TS
089. Nguyễn, Hƣơng Giang.
Giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tự kỉ 3 - 4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày ở
trường mầm non hòa nhập/ Nguyễn Hương Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Giáo dục đặc biệt: 8140118 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6458
Phân loại (DDC): 371.94071
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về trẻ tự kỷ, kĩ năng tự phục vụ, giáo dục kĩ năng tự phục
vụ cho trẻ tự kỉ 3 -4 tuổi thông qua chế độ sinh hoạt hàng ngày trong môi trường giáo dục hòa
nhập. Khảo sát, đánh giá thực trạng và đề xuất, thực nghiệm biện pháp giáo dục kĩ năng tự phục
vụ cho trẻ tự kỷ 3 - 4 tuổi.
Người hướng dẫn : Bùi Thị Lâm - PGS.TS
090. Nguyễn, Thị Thuyên.
Huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao cho
cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Mỹ Đức A, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội/
Nguyễn Thị Thuyên: Luận văn Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội:
8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 79 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6376
Phân loại (DDC): 371.190959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng
mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học. Khảo sát
thực trạng và đề xuất một số biện pháp huy động sự tham gia của cộng đồng trong xây dựng phát
triển mô hình câu lạc bộ thể dục thể thao cho cán bộ, giáo viên, nhân viên Trường THPT Mỹ Đức
A, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội
Người hướng dẫn : Đỗ Thị Vân Anh - PGS.TS
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091. Nguyễn, Trung Dũng.
Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại các trung tâm bảo trợ tỉnh Hải
Dương/ Nguyễn Trung Dũng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lý giáo
dục: 8140114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 101 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6450
Phân loại (DDC): 372.37
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho
trẻ, những quy định riêng cho trẻ có hoàn cảnh đặc biệt tại các trung tâm bảo trợ. Khảo sát, phân
tích, đánh giá thực trạng quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng tự phục vụ cho trẻ độ tuổi mẫu giáo
tại các trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh Hải Dương . Đề xuất biện pháp quản lý hoạt động giáo dục
kỹ năng tự phục vụ cho trẻ tại các trung tâm nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống, giảm bớt bất
hạnh, nâng cao chất lượng giáo dục cho các trẻ dễ bị tổn thương.
Người hướng dẫn : Đỗ Thế Hưng - TS
092. Nguyễn, Văn Bẩy.
Quản lý thiết bị dạy học ở các trường trung học phổ thông huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương
trong bối cảnh đổi mới giáo dục/ Nguyễn Văn Bẩy: Luận văn Thạc sĩ Quản lý Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lý giáo dục: 8140114 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6414
Phân loại (DDC): 373.1330959734
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về trang bị quản lý, bảo quản, sử dụng thiết bị dạy học ở
các trường trung học phổ thông. Phân tích thực trạng và đề xuất quản lý việc trang bị, bảo quản
và sử dụng thiết bị dạy học ở các trường THPT huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương trong bối cảnh
đổi mới giáo dục.
Người hướng dẫn : Ngô Quang Sơn - PGS.TS
093. Nguyễn, Văn Nam.
Phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học trên địa bàn
Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng/ Nguyễn Văn Nam: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục và phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 123 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6630
Phân loại (DDC): 372.1190959769
*Tóm tắt : Khái quát các vấn đề lý luận về giáo dục đạo đức và phối hợp các lực lượng cộng
đồng trong giáo dục đạo đức cho học sinh tiểu học. Khảo sát thực trạng và đề xuất, khảo nghiệm
một số biện pháp phối hợp các lực lượng cộng đồng trong giáo dục đạo đức cho tiểu học trên địa
bàn Thành Phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng.
Người hướng dẫn : Khúc Năng Toàn - TS
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094. Nguyễn, Viết Hƣng.
Hoạt động công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh
Trường Trung học cơ sở Cẩm Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội/ Nguyễn Viết Hưng: Luận văn Thạc sĩ Công
tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 100 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6323
Phân loại (DDC): 373.17820959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về hoạt động công tác xã hội nhóm với việc phòng ngừa
bạo lực học đường cho học sinh. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động công tác xã
hội nhóm với việc phòng ngừa bạo lực học đường cho học sinh Trường Trung học cơ sở Cẩm
Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội. Ứng dụng hoạt động công tác xã hội nhóm trong việc xây dựng câu lạc bộ
“học sinh nói không với bạo lực học đường” nhằm nâng cao hiệu quả phòng ngừa bạo lực học
đường.
Người hướng dẫn : Phạm Văn Tư - TS
095. Phạm, Văn Phƣơng.
Tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh các trường THPT huyện Thanh Hà, tỉnh Hải
Dương theo tiếp cận năng lực/ Phạm Văn Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Quản lý giáo dục: 8.14.01.14 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6513
Phân loại (DDC): 373.1262
*Tóm tắt : Xây dựng cơ sở lý luận về tổ chức hoạt động kiểm tra đánh giá kết quả học tập của
học sinh các trường THPT theo tiếp cận năng lực. Khảo sát thực trạng tổ chức hoạt động đánh giá
kết quả học tập của học sinh các trường THPT huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương theo tiếp cận
năng lực. Đề xuất một số biện pháp tổ chức đánh giá kết quả học tập của học sinh theo tiếp cận
năng lực.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hằng - PGS.TS
096. Phan, Thị Mận.
Biện pháp phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 4-5 tuổi/ Phan Thị Mận: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục đặc biệt: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 90 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6389
Phân loại (DDC): 371.92
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 45 tuổi. Nghiên cứu thực trạng, đề xuất một số biện pháp và tổ chức thực nghiệm một số biện pháp
phát triển kĩ năng giao tiếp cho trẻ khuyết tật trí tuệ 4-5 tuổi trong trường mầm non hòa nhập.
Người hướng dẫn : Lê Thị Thúy Hằng - TS
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097. Trần, Hằng Nga.
Tạo động lực làm việc cho giáo viên các trường mầm non thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ/ Trần
Hằng Nga: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Quản lí giáo dục: 8.14.01.14 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 121 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6415
Phân loại (DDC): 372.110959721
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về tạo động lực làm việc đối với đội ngũ giáo viên mầm
non. Đánh giá thực trạng, đề xuất các biện pháp công tác tạo động lực cho đội ngũ giáo viên các
trường mầm non thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Ngọc Liên - TS
098. Trần, Thị Hiền.
Quy trình xây dựng môi trường chơi ngoài trời kích thích hứng thú khám phá tự nhiên vô sinh
cho trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi/ Trần Thị Hiền: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Giáo dục mầm non: 8140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 110 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6422
Phân loại (DDC): 372.357044
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận, thực tiễn của việc xây dựng môi trường chơi ngoài trời
nhằm kích thích hứng thú khám phá tự nhiên vô sinh cho trẻ mẫu giáo. Đề xuất, thực nghiệm quy
trình xây dựng môi trường chơi ngoài trời kích thích hứng thú khám phá tự nhiên vô sinh cho trẻ
mẫu giáo 5 - 6 tuổi.
Người hướng dẫn : Hoàng Thị Phương - PGS.TS
099. Trần, Thị Kim Ngọc.
Dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận phân hoá ở các trường Cao đẳng khu vực miền
Trung/ Trần Thị Kim Ngọc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục học:
8140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6464
Phân loại (DDC): 370
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận của dạy học môn Giáo dục học theo tiếp cận phân hóa ở
trường cao đẳng. Khảo sát, đánh giá thực trạng dạy học, xác định quy trình dạy học môn học này
theo tiếp cận phân hóa ở các trường cao đẳng khu vực miền Trung và thực nghiệm sư phạm.
Người hướng dẫn : Trần Thị Tuyết Oanh - PGS.TS
100. Vũ, Trƣờng Tới.
Huy động cộng đồng trong dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu
học huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu/ Vũ Trường Tới: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Giáo dục và Phát triển cộng đồng: Thí điểm . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 137 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/5851
Phân loại (DDC): 372.11909597173
*Tóm tắt : Hệ thống hóa cơ sở lý luận về huy động cộng đồng trong dạy học tiếng Việt cho
học sinh tiểu học. Phân tích, đánh giá thực trạng và đề xuất các biện pháp huy động cộng đồng
trong dạy học tiếng Việt cho học sinh dân tộc thiểu số ở các trường tiểu học huyện Tân Uyên,
tỉnh Lai Châu, tiến hành khảo nghiệm các biện pháp đã được đề xuất.
Người hướng dẫn : Trần Quốc Thành - GS.TS
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390. PHONG TỤC, NGHI LỄ VÀ VĂN HÓA DÂN GIAN
101. Dƣơng, Thị Toan.
Quan niệm về luân hồi nghiệp báo trong truyện cổ tích của người Việt/ Dương Thị Toan:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 8.22.01.25 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 101 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6051
Phân loại (DDC): 398.208995922
*Tóm tắt : Khái quát chung về tư tưởng luân hồi nghiệp báo và truyện cổ tích về đề tài luân
hồi, nghiệp báo. Nghiên cứu, nhận định về nội dung tư tưởng luân hồi nghiệp báo và tư tưởng văn
hóa dân gian của người Việt.
Người hướng dẫn : Nguyễn Việt Hùng - PGS.TS
102. Nguyễn, Huy Chiến.
Truyện kể sự tích về các ngôi chùa phật giáo tại tỉnh Bắc Giang/ Nguyễn Huy Chiến: Luận
văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học dân gian: 8.22.01.25 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 104 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6049
Phân loại (DDC): 398.23259725
*Tóm tắt : Sưu tầm, thống kê các truyện kể về các chùa ở vùng đất Bắc Giang. Phân loại các
truyên kể trên cơ sở các thể loại truyện trong văn học dân gian: thần thoại, truyền thuyết, truyện
cổ tích. Đánh giá thực trạng hiện tại của các di tích, giá trị của những di tích văn hóa và đưa ra
một số đề xuất.
Người hướng dẫn : Lê Trường Phát - PGS.TS
510. TOÁN HỌC
103. Nguyễn, Hiền Trang.
Phát triển tư duy hàm cho học sinh lớp 11 trong dạy học hàm số lượng giác và phương trình
lượng giác/ Nguyễn Hiền Trang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
PPDH bộ môn Toán: 814011 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 89 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6429
Phân loại (DDC): 515.160712
*Tóm tắt : Nghiên cứu lý luận về tư duy, tư duy hàm và phát triển tư duy hàm cho học sinh.
Điều tra thực tiễn gắn với việc áp dụng lý luận dạy học phát triển tư duy hàm cho học sinh trong
dạy học hàm số lượng giác và phương trình lượng giác. Đề xuất một số biện pháp phát triển tư
duy hàm cho học sinh lớp 11. Tổ chức thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm tính khả thi,
hiệu quả của các biện pháp đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Bùi Duy Hưng - TS
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104. Nguyễn, Mai Hƣơng.
Phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh trong dạy học chương “Tứ giác”
lớp 8/ Nguyễn Mai Hương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
PPDH bộ môn Toán: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 67 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6466
Phân loại (DDC): 516.154
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về năng lực giải quyết vấn đề toán học trong dạy học
toán. Tìm hiểu lịch sử dạy học phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học, cơ sở của dạy học
phát triển năng lực giải quyết vấn đề toán học cho học sinh THCS. Tìm hiểu thực tế dạy học các
nội dung liên quan đến chương “Tứ giác” lớp 8 thông qua một số tiết dạy ở trường THCS, trao
đổi với giáo viên về thực trạng dạy và học. Xây dựng một số biện pháp dạy học góp phần giải
quyết các vấn đề và khó khăn gặp phải khi dạy học chương “Tứ giác” cho học sinh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Phương Chi - TS
105. Nguyễn, Thị Phƣơng Thảo.
Dạy học một số nội dung môn Toán trung học phổ thông theo định hướng giáo dục STEM/
Nguyễn Thị Phương Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
PPDH bộ môn Toán: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 110 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6467
Phân loại (DDC): 510.712
*Tóm tắt : Tổng hợp cơ sở lí luận và cơ sở thực tiễn về dạy học một số nội dung môn toán phổ
thông theo định hướng giáo dục STEM. Thiết kế chủ đề học tập một số nội dung môn toán phổ
thông theo định hướng giáo dục STEM. Đề xuất phương pháp luận xây dựng chủ đề giáo dục
STEM trong dạy học môn toán. Thực nghiệm sư phạm nhằm kiểm nghiệm, đánh giá giả thuyết
nêu ra.
Người hướng dẫn : Nguyễn Phương Chi - TS
106. Nguyễn, Trọng Hồng Ngọc.
Học tập qua thao tác" (MME - Manipulatives in Mathematics Education) trong dạy học Toán
ở trung học cơ sở/ Nguyễn Trọng Hồng Ngọc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Toán: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 89 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6473
Phân loại (DDC): 510.712
*Tóm tắt : Tìm hiểu và trình bày lý luận về các thao tác toán học và giáo dục toán học; Xây
dựng một số nội dung dạy học toán có sử dụng thao tác ở THCS; Thiết kế‚ một số bài dạy theo
hướng trên. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi, hiệu quả của các đề xuất.
Người hướng dẫn : Trần Cường - TS
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530. VẬT LÝ HỌC
107. Nguyễn, Minh Nguyệt.
Tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo trong dạy học các kiến thức Dòng điện xoay chiều
lớp 9 nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh/ Nguyễn Minh Nguyệt: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Vật lí: 8140111 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 99 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6381
Phân loại (DDC): 537.60712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận, nghiên cứu cơ sở thực tiễn, mục tiêu dạy học môn Vật lí;
Chương trình và sách giáo khoa chương “Điện từ học”, kiến thức “Dòng điện xoay chiều”, sách
giáo viên, các loại tài liệu tham khảo khác có liên quan. Phân tích mục tiêu; Xây dựng các hoạt
động trải nghiệm sáng tạo nhằm phát triển năng lực sáng tạo của học sinh. Tiến hành thực nghiệm
hoạt động trải nghiệm sáng tạo tìm hiểu dòng điện xoay chiều, đánh giá sự phát triển năng lực
sáng tạo của học sinh.
Người hướng dẫn : Tưởng Duy Hải - TS
540. HÓA HỌC
108. Đỗ, Thị Sang.
Phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh thông qua dạy học phần Kim loại Hóa học 12 theo định hướng giáo dục STEM/ Đỗ Thị Sang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo
dục, Chuyên ngành: Lí luận & phương pháp dạy học bộ môn Hóa Học: 8140111 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 129 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6387
Phân loại (DDC): 546.30712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học theo định hướng giáo dục
STEM nhằm phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh . Xây dựng và tổ chức
dạy học theo định hướng giáo dục STEM phần Kim loại - Hóa học 12 ở trường THPT nhằm phát
triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm
đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Bình - TS%Lê Xuân Quang - TS
109. Lê, Thị Thu.
Nghiên cứu loại bỏ Aspirin trong dung dịch nước bằng than hoạt tính từ bã quế/ Lê Thị Thu:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa lí thuyết và hóa lí: 84.40.119 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 62 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6410
Phân loại (DDC): 541.335
*Tóm tắt : Tổng hợp than hoạt tính từ bã quế, sử dụng tác nhân hoạt hóa KOH trong các điều
kiện tỉ lệ khối lượng bã quế/KOH, nhiệt độ hoạt hóa và thời gian hoạt hóa khác nhau. Xác định
khả năng hấp phụ aspirin của than hoạt tính trong môi trường nước.
Người hướng dẫn : Nguyễn Đăng Minh Chánh – TS%Lương Thị Thu Thủy - PGS.TS
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110. Nguyễn, Thị Thanh Xuân.
Thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn phần Hóa học Hữu cơ - Lớp 9 nhằm phát triển năng lực
tự học cho học sinh THCS/ Nguyễn Thị Thanh Xuân: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Hóa học: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 105 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6112
Phân loại (DDC): 547.00712
*Tóm tắt : Tổng quan về cơ sở lí luận và thực tiễn của đề tài nghiên cứu. Phân tích mục tiêu,
đặc điểm nội dung phần Hóa học Hữu cơ – Lớp 9, từ đó đề xuất nguyên tắc, quy trình thiết kế tài
liệu tự học có hướng dẫn nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Đề xuất nguyên tắc, quy
trình thiết kế tài liệu tự học có hướng dẫn nhằm phát triển năng lực tự học cho học sinh. Thiết kế
tài liệu tự học tự học có hướng dẫn phần Hóa học Hữu cơ – Lớp 9. Đề xuất biện pháp sử dụng tài
liệu tự học tự học có hướng dẫn trong dạy học phần Hóa học Hữu cơ – Lớp 9. Xây dựng bộ công
cụ đánh giá NL tự học thông qua tài liệu tự học có hướng dẫn.
Người hướng dẫn : Đỗ Quỳnh Mai - TS
111. Nguyễn, Thịnh Hòa.
Vận dụng mô hình 5E và phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học chương 5 hóa học 9
nhằm phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh/ Nguyễn Thịnh Hòa: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: LL&PPDH bộ môn Hóa học: 8140111 . - H.: Đại học Sư
phạm Hà Nội, 2019 . - 114 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6427
Phân loại (DDC): 540.712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn về mô hình 5E, phương pháp bàn tay nặn bột
và việc phát triển năng lực tìm hiểu tự nhiên cho học sinh trung học cơ sở. Vận dụng mô hình 5E
và phương pháp bàn tay nặn bột trong dạy học chương 5, Hóa học 9 nhằm phát triển năng lực tìm
hiểu tự nhiên cho học sinh. Tiến hành thực nghiệm sư phạm nhằm nâng cao tính khả thi của đề tài
nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Đặng Thị Oanh - PGS.TS
112. Trần, Thị Thùy Dung.
Vận dụng dạy học hợp tác trong phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho học sinh
thông qua giảng dạy phần Hóa học phi kim lớp 10/ Trần Thị Thùy Dung: Luận văn Thạc sĩ Khoa
học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH Hóa học: 80.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 114 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6400
Phân loại (DDC): 546.70712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn về việc vận dụng phương pháp dạy học hợp
tác kết hợp với một số kĩ thuật dạy học trong phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn đề cho
học sinh. Vận dụng phương pháp dạy học hợp tác trong phát triển năng lực hợp tác giải quyết vấn
đề cho học sinh thông qua giảng dạy phần Hóa học phi kim lớp 10. Thực nghiệm sư phạm.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Bình - TS
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113. Trần, Văn Quang.
Tổng hợp, cấu tạo và tính chất một số phức chất của kim loại họ d với axit-5-bromo-6hiđroxi-1-metyl-3-sunfoquinolin-7-yloxiaxetic/ Trần Văn Quang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa
học, Chuyên ngành: Hóa vô cơ: 8.44.01.13 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 52 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6383
Phân loại (DDC): 546
*Tóm tắt : Tổng quan các tài liệu liên quan đến đề tài. Tổng hợp phối tử quinolin đa càng axit5-bromo-6-hiđroxi -3-sunfoquinolin-7-yloxiaxetic (QBr) và axit 5-bromo-6 hiđroxi-1-metyl-3sunfoquinolin-7-yloxiaxetic (MeQBr). Nghiên cứu một số phức chất của kim loại chuyển tiếp
như Fe(III), Cr(III), Hg(II), Cu(II) với phối tử mới tổng hợp được. Dùng phương pháp hóa học,
hóa lý để xác định thành phần và cấu trúc của các phức chất thu được. Thử hoạt tính sinh học,
hoạt tính kháng ung thư của một số phức chất tổng hợp được.
Người hướng dẫn : Lê Thị Hồng Hải - PGS.TS
550. KHOA HỌC VỀ TRÁI ĐẤT
114. Bùi, Thị Kiều Nhi.
Dạy học phần Sinh thái học - Sinh học 12 thông qua các vấn đề thực tiễn địa phương ở tỉnh
Trà Vinh/ Bùi Thị Kiều Nhi: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và
Phương pháp dạy học Sinh học: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 81 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6127
Phân loại (DDC): 577.071259786
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận và thực tiễn có liên quan đến đề tài: Vấn đề thực tiễn, kĩ
năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Thiết kế quy trình xây dựng các vấn đề thực tiễn địa
phương ở tỉnh Trà Vinh trong dạy học phần sinh thái học. Xác định các vấn đề thực tiễn địa
phương liên quan đến nội dung Sinh thái học ở tỉnh Trà Vinh. Xây dựng quy trình sử dụng các
vấn đề thực tiễn địa phương để dạy học phần Sinh thái học – Sinh học 12 nhằm rèn luyện kĩ năng
vận dụng kiến thức vào thực tiễn, xây dựng bộ tiêu chí đánh giá kĩ năng vận dụng kiến thức vào
thực tiễn của học sinh. Thực nghiệm sự phạm để đánh giá tính khả thi của giả thuyết đề ra.
Người hướng dẫn : Phan Thị Thanh Hội - PGS.TS
115. Đoàn, Bửu Ngọc.
Nghiên cứu ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến hệ thống thủy văn huyện Cầu Kè - tỉnh Trà
Vinh phục vụ giáo dục phòng chống thiên tai/ Đoàn Bửu Ngọc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo
dục, Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học bộ môn Địa lý: 8.14.01.11 . - H.: Đại hoc
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 59 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6028
Phân loại (DDC): 551.4807059786
*Tóm tắt : Tổng quan về hệ thống thủy văn và các sinh kế phụ thuộc vào thủy văn (trồng trọt,
thủy sản, giao thông vận tải đường thủy). Ảnh hưởng và tác động của xâm nhập mặn tới hệ thống
thủy văn. Các giải pháp hiện tại ứng phó với xâm nhập mặn. Đề xuất định hướng, các giải pháp
thích ứng phát triển sản xuất nông nghiệp, giao thông vận tải huyện Cầu Kè theo hướng sử dụng
hợp lý tài nguyên và giáo dục phòng chống thiên tai và bảo vệ môi trường.
Người hướng dẫn : Nguyễn Viết Lương - TS
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116. Thạch, Thị Mỹ Linh.
Nghiên cứu khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long phục vụ giáo dục biến đổi khí hậu và giảng
dạy địa lý địa phương ở trường trung học phổ thông/ Thạch Thị Mỹ Linh: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Địa lý: 8.14.01.11 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 137 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6096
Phân loại (DDC): 551.6071259778
*Tóm tắt : Xác lập cơ sở lý luận về nghiên cứu khí hậu vùng đồng bằng sông Cửu Long phục
vụ giáo dục biến đổi khí hậu và giảng dạy địa lý địa phương ở trường THPT. Phân tích vai trò
của các nhân tố hình thành, đặc điểm và sự phân hóa khí hậu (các yếu tố khí hậu) vùng đồng bằng
sông Cửu Long. Đánh giá xu hướng, mức độ biến đổi một số yếu tố khí hậu chủ yếu và tác động
của biến đổi khí hậu ở đồng bằng sông Cửu Long. Nghiên cứu cấu trúc, nội dung môn địa lý ở
trường THPT để xác định khả năng vận dụng kiến thức về khí hậu và biến đổi khí hậu trong
giảng dạy. Đề xuất hướng khai thác, vận dụng kết quả nghiên cứu trong giáo dục biến đổi khí hậu
và giảng dạy địa lý địa phương ở trường THPT.
Người hướng dẫn : Nguyễn Quyết Chiến - TS
570. KHOA HỌC VỀ SỰ SỐNG, SINH HỌC
117. Đỗ, Thành Trung.
Phát triển năng lực dạy học thực hành cho sinh viên ngành Sư phạm Sinh học các trường đại
học/ Đỗ Thành Trung: Luận án Tiến sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương
pháp dạy học bộ môn Sinh học: 9140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 158 tr. + Phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6625
Phân loại (DDC): 570.711
*Tóm tắt : Tổng quan các nghiên cứu trong nước và thế giới về năng lực dạy học, năng lực
dạy học thực hành ở bậc phổ thông và đại học, cơ sở lý luận và thực tiễn về việc phát triển năng
lực dạy học thực hành cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học các trường đại học. Xác định cấu
trúc năng lực, quy trình phát triển năng lực dạy học thực hành, xây dựng một số dạng câu hỏi, bài
tập để rèn luyện năng lực dạy học thực hành. Xây dựng bộ công cụ đánh giá năng lực dạy học
thực hành THPT cho sinh viên ngành sư phạm Sinh học các trường đại học. Thực nghiệm sư
phạm nhằm kiểm định, đánh giá giả thuyết đã đề ra.
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hiền - PGS.TS%Lê Thanh Oai - TS
118. Hoàng, Thị Luyến.
Ảnh hưởng của dịch chiết từ quả mướp đắng Momordica charantia Linn đến kích thước, khối
lượng cơ thể và một số mô ở chuột Swiss nuôi bằng thức ăn giàu chất béo/ Hoàng Thị Luyến:
Luận văn Thạc sĩ Khoa học Sinh học, Chuyên ngành: Sinh học thực nghiệm: 8420114 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 70 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6145
Phân loại (DDC): 571.51935
*Tóm tắt : Tiến hành thu dịch chiết từ quả mướp đắng rừng. Sau đó sử dụng dịch chiết để bổ
sung trong khẩu phần ăn của chuột Swiss đã được nuôi bằng thức ăn giàu chất được mua ở viện
Vệ sinh dịch tễ trung ương. Tiến hành xác định ảnh hưởng của dịch chiết quả mướp đắng đến
kích thước, khối lượng cơ thể. Tiến hành xác định ảnh hưởng của dịch chiết quả mướp đắng đến
kích thước, khối lượng một số mô: một số mô mỡ trắng, mô mỡ nâu, mô gan, một số mô cơ.
Người hướng dẫn : Lê Ngọc Hoàn - TS
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119. Huỳnh, Thanh Phƣơng.
Tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học phần Sinh thái học – Sinh học 12 THPT/
Huỳnh Thanh Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH
bộ môn Sinh học: 814011 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 62 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6442
Phân loại (DDC): 577.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận về dạy học tích hợp, tích hợp giáo dục biến đổi khí hậu.
Đánh giá lĩnh hội kiến thức và hành vi ứng xử biến đổi khí hậu ở trường THPT trên địa bàn
huyện Châu Thành – tỉnh Trà vinh. Nghiên cứu chương trình và nội dung kiến thức Sinh học 12
đặc biệt là nội dung Sinh thái học (Sinh học 12) để xây dựng chủ đề tích hợp giáo dục biến đổi
khí hậu. Đề xuất nguyên tắc, biện pháp và quy trình tổ chức dạy học tích hợp giáo dục biến đổi
khí hậu trong phần Sinh thái học -Sinh học 12 ,THPT. Tiêu chí và công cụ đánh giá về chủ đề
tích hợp biến đổi khí hậu bằng các câu hỏi. Thực nghiệm sư phạm để kiểm định tính khả thi cũng
như tính hiệu quả việc tích hợp - giáo dục biến đổi khí hậu trong dạy học phần Sinh thái học
(Sinh học 12).
Người hướng dẫn : Nguyễn Văn Hiền - PGS.TS
120. Huỳnh, Thị Thu Thảo.
Vận dụng mô hình lớp học đảo ngược trong dạy học chương Sinh trưởng và phát triển – Sinh
học 11/ Huỳnh Thị Thu Thảo: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và
Phương pháp dạy học Sinh học: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 114 tr. +
phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6125
Phân loại (DDC): 571.80712
*Tóm tắt : Nghiên cứu một số cơ sở lý luận có liên quan đến hình thức học tập theo mô hình
lớp học đảo ngược trong dạy học sinh học và năng lực tự học. Nghiên cứu thực trạng dạy học
phát triển năng lực tự học và áp dụng hình thức dạy học theo mô hình lớp học đảo ngược để phát
triển năng lực tự học ở các trường THPT thuộc tỉnh Trà Vinh. Xây dựng quy trình vận dụng mô
hình lớp học đảo ngược vào dạy chương Sinh trưởng và phát triển - Sinh học 11, các bài học
trong chương Sinh trưởng và phát triển Sinh học 11 THPT vận dụng mô hình lớp học đảo ngược,
tiêu chí và bộ công cụ đánh giá năng lực tự học cho học sinh. Thực nghiệm sư phạm nhằm đánh
giá tính phù hợp, tính khả thi và kiểm tra hiệu quả giả thuyết khoa học của đề tài.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Trung Thu - TS
121. Lê, Thị Hồng.
Thiết kế và tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm nhỏ trong dạy học phần sinh học vi sinh
vật - sinh học 10/ Lê Thị Hồng: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và
PPDH bộ môn Sinh học: 814011 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 64 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6413
Phân loại (DDC): 571.290712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm nhỏ. Điều tra
thực trạng dạy, tổ chức các hoạt động học tập theo nhóm nhỏ và hình thành, phát triển năng lực
học tập ở một số trung tâm giáo dục thường xuyên. Phân tích nội dung kiến thức phần Vi sinh vật
- Sinh học 10. Xây dựng quy trình hình thành và phát triển năng lực hợp tác. Xây dựng rubric
đánh giá năng lực học tập của học sinh. Xây dựng giáo án bài dạy có sử dụng bộ công cụ nhằm
hình thành và phát triển năng lực học tập. Tiến hành thực nghiệm sư phạm để bước đầu đánh giá
tính khả thi và hiệu quả của việc xây dựng và sử dụng bộ công cụ nhằm hình thành và phát triển
năng lực học tập trong quá trình.
Người hướng dẫn : Trương Thị Thanh Mai - TS
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122. Lê, Tiến Thái.
Chế tạo vật liệu nanocomposit ZnO/Ag, ZnO/graphen, tổng hợp màng nano ZnO pha tạp sắt,
niken và đánh giá khả năng xử lí môi trường/ Lê Tiến Thái: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học,
Chuyên ngành: Hóa môi trường: 8440120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 55 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6438
Phân loại (DDC): 577.14
*Tóm tắt : Khảo sát đặc trưng cấu trúc của vật liệu bằng phép đo nhiễu xạ tia X, phổ hấp thụ
UV-VIS, hiển vi điện tử quét SEM. Nghiên cứu ảnh hưởng của tỉ lệ hàm lượng ZnO:Fe và
ZnO:Ni tới tính chất oxy hóa của vật liệu đối với một số hợp chất hữu cơ. Nghiên cứu ứng dụng
của các vật liệu chế tạo được để xử lí một số hợp chất hữu cơ như xanh metylen trong nước.
Người hướng dẫn : Nguyễn Tiến Dũng - TS
123. Lƣu, Thị Thủy.
Nghiên cứu ứng dụng phương pháp Realtime PCR trong phân tích đột biến C797S của gen
EGFR/ Lưu Thị Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Hóa học, Chuyên ngành: Hóa học phân tích:
8.44.01.18 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 56 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6411
Phân loại (DDC): 572.36
*Tóm tắt : Tổng quan tài liệu trong và ngoài nước về tình hình ung thư phổi, các loại gen đột
biến, các phương pháp điều trị hiện nay. Nghiên cứu xây dựng mồi (primer) cho kỹ thuật PCR.
Xác định các điều kiện tối ưu cho phản ứng PCR. Xây dựng quy trình phân tích các đột biến của
gen EGFR bằng PCR.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thế Dũng - TS
124. Nguyễn, Thị Mai Phƣơng.
Thiết kế và tổ chức các hoạt động dạy học gắn với thực tiễn trong dạy học chương sinh
trưởng, phát triển - Sinh học 11 THPT/ Nguyễn Thị Mai Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học
Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và PPDH bộ môn Sinh học: 814011 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 75 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6444
Phân loại (DDC): 571.8
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về tổ chức dạy học gắn với thực tiễn; hoạt động gắn với
thực tiễn, năng lực vận dụng kiến thức vào thực tiễn. Điều tra thực trạng phương pháp dạy học
Sinh học, dạy học theo định hướng phát triển năng lực, năng lực vận dụng kiến thức vào thực
tiễn. Phân tích mục tiêu, nội dung chương trình sách giáo khoa sinh học 11 phần Sinh trưởng,
thiết kế các hoạt động dạy học gắn với thực tiễn. Quy trình thiết kế các hoạt động gắn với thực
tiễn, tổ chức các hoạt động gắn với thực tiễn trong dạy học chương sinh trưởng, phát triển – sinh
học 11 THPT. Đánh giá năn lực và thực nghiệm sư phạm: nhằm kiểm nghiệm, đánh giá kết quả
và tính khả thi của việc ứng dụng đề tài vào thực tiễn.
Người hướng dẫn : Đào Thị Sen - TS
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125. Nguyễn, Thúy Hà.
Tổng quan chất màu hoạt tính RB21, các phương pháp xử lí chất thải dệt nhuộm, phương
pháp oxi hóa nâng cao hệ axit pecacbonic/ Nguyễn Thúy Hà: Luận văn Thạc sĩ Khoa học,
Chuyên ngành: Hóa môi trường: 8440120 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 52 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6405
Phân loại (DDC): 577.14
*Tóm tắt : Tổng quan chất màu hoạt tính RB21, các phương pháp xử lí chất thải dệt nhuộm,
phương pháp oxi hóa nâng cao hệ axit pecacbonic. Tối ưu hóa được hiệu suất tạo axit pecacbonic.
Đánh giá hiệu quả xử lí thuốc nhuộm RB21. Xây dựng đường chuẩn xác định nồng độ RB21
bằng phương pháp đo quang hấp thụ phân tử UV – Vis. Khảo sát các yếu tố ảnh hưởng đến khả
năng phân hủy RB21 trong nước thải dệt nhuộm bằng tác nhân oxi hóa CO3- như: nhiệt độ, pH,
thời gian, liều lượng nồng độ của H2O2, NaHCO3, xúc tác, UV
Người hướng dẫn : Hồ Phương Hiền - TS
126. Thạch, Phú Minh.
Xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn trong dạy học phần Sinh thái học nhằm phát triển
năng lực tự học cho học sinh hệ giáo dục thường xuyên/ Thạch Phú Minh: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy học Sinh học: 8.14.01.11 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 74 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6129
Phân loại (DDC): 577.076
*Tóm tắt : Nghiên cứu những vấn đề lí luận liên quan đến đề tài, bao gồm: bài tập thực tiễn,
năng lực tự học, phát triển năng lực tự học trong dạy học ở trường phổ thông. Phân tích đặc điểm
của học sinh hệ giáo dục thường xuyên, nội dung Sinh thái học - Sinh học 12. Điều tra, khảo sát
về thực trạng xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn nhằm phát triển năng lực tự học của học sinh
ở các trường THPT (hệ GDTX) và các trung tâm giáo dục thường xuyên hiện nay. Xác định quy
trình xây dựng và sử dụng bài tập thực tiễn trong phần Sinh thái học - Sinh học 12 nhằm phát
triển năng lực tự học cho học sinh, các tiêu chí đánh giá năng lực tự học. Thực nghiệm sư phạm
để kiểm chứng giả thuyết của đề tài.
Người hướng dẫn : Lê Thanh Oai - TS
127. Thạch, Thùy An.
Thiết kế và tổ chức dạy học các chủ đề tích hợp chương tính quy luật của hiện tượng di
truyền - Sinh học 12/ Thạch Thùy An: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí
luận và PPDH bộ môn Sinh học: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 77 tr. + phụ
lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6426
Phân loại (DDC): 576.50712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học các chủ đề tích hợp. Thiết kế
và tổ chức dạy học các chủ đề chương tính quy luật của hiện tượng di truyền - Sinh học 12. Tiến
hành thực nghiệm sư phạm để kiểm nghiệm tính khả thi của các thiết kế đã đề xuất.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Hằng Nga - TS
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128. Trần, Lâm Công Nữ.
Sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học phần Sinh học Vi sinh vật để phát triển tư duy logic cho
học sinh lớp 10 ở trường THPT/ Trần Lâm Công Nữ: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục,
Chuyên ngành: Lý luận và phương pháp dạy học Sinh học: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm
Hà Nội, 2019 . - 67 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6128
Phân loại (DDC): 579.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn có liên quan đến sơ đồ tư duy, xác định các
bước sử dụng sơ đồ tư duy trong dạy học nhằm phát triển tư duy logic cho học sinh trung học phổ
thông. Phân tích nội dung cốt lõi phần kiến thức Sinh học vi sinh vật lớp 10 THPT. Thiết kế sơ
đồ tư duy để thực hiện giảng đạy phần Sinh học Vi sinh vật. Hướng dẫn và rèn luyện cho HS
cách lập sơ đồ tư duy trong học tập phần Sinh học Vi sinh vật lớp 10 - THPT. Thực nghiệm sư
phạm để khảo sát khả năng phát triển tư duy logic thông qua việc giảng dạy phần Sinh học Vi
sinh vật.
Người hướng dẫn : Đoàn Văn Thược - PGS.TS
590. ĐỘNG VẬT HỌC
129. Thạch, Thành Danh.
Xây dựng và tổ chức các hoạt động thực hành phần sinh học cơ thể động vật - sinh học 11
nhằm phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh/ Thạch Thành Danh: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí luận và phương pháp dạy học bộ môn Sinh học: 8140111 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6380
Phân loại (DDC): 590.712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận về thực hành, tổ chức các hoạt động thực hành, năng lực
giải quyết vấn đề. Thực trạng về việc xây dựng và tổ chức hoạt động dạy thực hành ở một số
trường THPT ở huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu quy trình thiết kế, hình thức tổ chức
các hoạt động thực hành phần Sinh học cơ thể động vật – Sinh học 11. Xác định cấu trúc năng lực
giải quyết vấn đề. Xây dựng quy trình, tiêu chí và bộ công cụ đánh giá năng lực giải quyết vấn đề
cho học sinh. Xây dựng giáo án có sử dụng các hoạt động thực hành phần Sinh học cơ thể động
vật – Sinh học 11. Tổ chức thực nghiệm sư phạm ở một số trường và sử dụng toán thống kê để
kiểm tra kiểm chứng tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của đề tài.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Bích Ngọc - TS
130. Trầm, Hoàng Kim.
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhằm pháttriển năng lực tự học cho
học sinh phần chuyển hóa vật chất và nănglượng ở động vật - Sinh học 11, THPT/ Trầm Hoàng
Kim: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và Phương pháp dạy
họcaSinh học: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 93 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6126
Phân loại (DDC): 590.76
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc biên soạn câu hỏi trắc nghiệm khách quan giúp
hình thành năng lực về tính tự học của người học. Khảo sát vấn đề sử dụng câu hỏi trắc nghiệm
khách quan nhằm hình thành và phát triển năng lực tự học cho học sinh phần chuyển hóa vật chất
và năng lượng ở động vật - Sinh học 11, THPT. Tổ chức thực nghiệm ở một số trường để kiểm
tra tính đúng đắn của giả thuyết khoa học của đề tài.
Người hướng dẫn : Trần Thị Thanh Bình - PGS.TS
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600. CÔNG NGHỆ
131. Trần, Thị Tú Trinh.
Đánh giá tổng hợp điều kiện tự nhiên phục vụ quy hoạch phát triển cây dừa sáp tỉnh Trà Vinh
và giảng dạy địa lí địa phương lớp 12 - Trung học phổ thông/ Trần Thị Tú Trinh: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và PPDH bộ môn Địa lý: 8.14.01.11 . - H.: Đại học
Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 116 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6099
Phân loại (DDC): 634.61071259786
*Tóm tắt : Tổng quan về vấn đề cần nghiên cứu, xác lập cơ sở lí luận và phương pháp đánh
giá tổng hợp điều kiện tự nhiên tỉnh Trà Vinh phục vụ cho việc phát triển cây dừa sáp. Phân tích
tổng hợp đặc điểm sinh thái của cây dừa sáp. Đánh giá mức độ thích nghi các điều kiện tự nhiên
và đề xuất định hướng phát triển cây dừa sáp tại tỉnh Trà Vinh theo hướng bền vững. Tạo nguồn
tư liệu hỗ trợ giảng dạy địa lí địa phương tỉnh Trà Vinh trong chương trình địa lí lớp 12.
Người hướng dẫn : Đặng Thị Huệ - TS
132. Võ, Duy Linh.
Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến sản xuất lương thực tỉnh Trà Vinh phục vụ giảng
dạy địa lý địa phương/ Võ Duy Linh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học, Chuyên ngành: Lý luận và
phương pháp dạy học bộ môn Địa lý: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 119 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6061
Phân loại (DDC): 630.7059786
*Tóm tắt : Thu thập, xử lý số liệu về biến đổi khí hậu ở tỉnh Trà Vinh. Nghiên cứu cơ sở lý
luận và thực tiễn của biến đổi khí hậu ở tỉnh Trà Vinh. Phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến biến
đổi khí hậu và sản xuất lương thực tỉnh Trà Vinh. Cảnh báo các nguy cơ biến đổi khí hậu đến sản
xuất lương thực. Đề xuất chiến lược thích ứng với biến đổi khí hậu để đảm bảo sản xuất lương
thực tỉnh Trà Vinh.
Người hướng dẫn : Đào Ngọc Hùng - PGS.TS
700. NGHỆ THUẬT VÀ VUI CHƠI GIẢI TRÍ
133. Hoàng, Văn Chỉnh.
Nghiên cứu biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động câu lạc bộ Cầu lông trong hoạt động
ngoại khóa TDTT của sinh viên Trường Đại học Công đoàn/ Hoàng Văn Chỉnh: Luận văn Thạc
sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên ngành: Giáo dục thể chất: 8140101 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 91 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6077
Phân loại (DDC): 796.3450711
*Tóm tắt : Đánh giá thực trạng giảng dạy môn Cầu lông và hoạt động của Câu lạc bộ Cầu lông
trong hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của sinh viên trường Đại học Công đoàn. Lựa chọn,
ứng dụng và đánh giá hiệu quả biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Câu lạc bộ Cầu lông
trong hoạt động ngoại khóa thể dục thể thao của sinh viên Trường Đại học Công đoàn.
Người hướng dẫn : Phạm Đông Đức - PGS.TS
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134. Lê, Thị Chung.
Huy động lực lượng cộng đồng trong tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho sinh viên nội trú
một số trường đại học trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội/ Lê Thị Chung: Luận văn
Thạc sĩ Công tác xã hội, Chuyên ngành: Công tác xã hội: 8.7.6.01.01 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 103 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6439
Phân loại (DDC): 796.043
*Tóm tắt : Hệ thống hoá và làm rõ cơ sở lý luận về huy động lực lượng cộng đồng trong tổ
chức hoạt động thể dục thể thao cho sinh viên nội trú. Khảo sát, phân tích, đánh giá thực trạng,
nguyên nhân dẫn đến thực trạng huy động các lực lượng cộng đồng trong tổ chức hoạt động thể
dục thể thao cho sinh viên nội trú trên địa bàn quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Đề xuất các
biện pháp huy động các lực lượng cộng đồng trong tổ chức hoạt động thể dục thể thao cho sinh
viên nội trú trên địa bàn.
Người hướng dẫn : Cao Tuấn Anh - TS
135. Lê, Thị Trang.
Tuồng trong đời sống ngƣời Mường xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa/ Lê
Thị Trang: Luận văn Thạc sĩ Việt Nam học, Chuyên ngành: Việt Nam học: 8.31.06.30 . - H.: Đại
học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 137 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6041
Phân loại (DDC): 781.6295920959741
*Tóm tắt : Mô tả về điều kiện tự nhiên và dân cư của người Mường xã Thành Mỹ, huyện
Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa, trong đó đặc biệt chú ý đến sinh hoạt văn hóa dân gian. Luận văn
dựng lên bức tranh tổng thể về hát tuồng của người Mường xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành
tỉnh Thanh Hóa; lý giải các điều kiện của sự bảo tồn di sản văn hóa tuồng trong đời sống người
Mường xã Thành Mỹ, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa và đưa ra những đề xuất để tiếp tục
bảo tồn, phát huy giá trị của di sản.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Thu Hoài - TS
136. Mai, Thị Thu Thủy.
Xây dựng dữ liệu kỹ thuật số tranh dân gian Đông Hồ dùng cho giáo viên dạy học Mỹ thuật
phổ thông/ Mai Thị Thu Thủy: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và
PPDH bộ môn Mỹ thuật: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 61 tr. + Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6071
Phân loại (DDC): 707.85
*Tóm tắt : Tổng quan các vấn đề xây dựng cơ sở dữ liệu phục vụ quản lý hình ảnh. Nghiên
cứu quy trình xây dựng dữ liệu kỹ thuật số phục vụ dạy học Mỹ thuật. Xây dựng cấu trúc hệ
thống tranh dân gian Đông Hồ theo chủ đề thể hiện trên giao diện người dùng và trải nghiệm
người dùng của website. Thử nghiệm và bước đầu khai thác dữ liệu kỹ thuật số phục vụ dạy học
Mỹ thuật.
Người hướng dẫn : Trang Thanh Hiền - PGS.TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

47

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 12 năm 2020
137. Nguyễn, Thị Thanh Hiếu.
Làng gốm Kim Lan (huyện Gia Lâm, Hà Nội) từ thế kỷ IX đến thế kỷ XVIII/ Nguyễn Thị
Thanh Hiếu: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Lịch sử, Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam: 8.22.90.13 .
- H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 125 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6088
Phân loại (DDC): 738.0959731
*Tóm tắt : Nghiên cứu sự phát triển của nghề làm gốm trong lịch sử hình thành và phát triển
của làng Kim Lan (huyện Gia Lâm, Hà Nội) qua tư liệu khảo cổ học và nghiên cứu dân tộc học
so sánh.
Người hướng dẫn : Nguyễn Giang Hải - PGS.TS%Lê Hoàng Linh - TS
138. Trần, Tiến Thành.
Nâng cao hứng thú và kết quả học tập nội dung vẽ theo đề tài cho học sinh câu lạc bộ Mĩ
thuật quận Đống Đa - Hà Nội/ Trần Tiến Thành: Luận văn Thạc sĩ Khoa học giáo dục, Chuyên
ngành: LL&PPDH bộ môn Mĩ thuật: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 64 tr. +
Phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6134
Phân loại (DDC): 741.0712
*Tóm tắt : Nghiên cứu chương trình, nội dung và cách tổ chức dạy học ở câu lạc bộ Mỹ thuật
tại quận Đống Đa. Nghiên cứu quy trình tổ chức Vẽ theo nhạc áp dụng dạy nội dung Vẽ theo đề
tài. Nghiên cứu kết quả áp dụng thử nghiệm và đưa ra những kết luận khuyến nghị cần thiết.
Người hướng dẫn : Nguyễn Ngọc Ân - TS
800. VĂN HỌC VÀ TU TỪ HỌC
139. Bùi, Thị Hải Yến.
Nhân vật me Tây trong văn học Việt Nam cuối thế kỷ XIX/ Bùi Thị Hải Yến: Luận văn Thạc sĩ
Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8.22.01.21 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 84 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6035
Phân loại (DDC): 895.922099287
*Tóm tắt : Tìm hiểu nhân vật me Tây trong văn học Việt Nam cuối thế kỉ XIX (từ năm 1858)
từ bối cảnh lịch sử xuất hiện, thái độ của tác giả đối với nhân vật này đến một trường hợp đặc biệt
là nhân vật cô Tư Hồng. Cung cấp cho người đọc một cái nhìn cụ thể về trạng thái giao thời đặc
biệt phong phú và phức tạp của tác giả truyền thống trước một đối tượng mới, phản ứng của đạo
đức cổ truyền trước một nhân vật phản diện chưa từng có trong lịch sử xã hội trước đó.
Người hướng dẫn : Trần Thị Hải Yến - TS
140. Hoàng, Thị Thanh.
Dạy học “ Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi ở trường Trung học phổ thông theo quan
điểm dạy học phân hóa/ Hoàng Thị Thanh: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành:
Lí luận và PPDH bộ môn Văn và Tiếng Việt: 8140111 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . 106 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6457
Phân loại (DDC): 895.922310712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc dạy học phân hóa đối với tác phẩm
“Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi ở trường THPT. Lựa chọn một số cách thức tổ chức dạy
học phân hóa “Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi phù hợp với học sinh lớp 10. Thiết kế một
giáo án dạy học bài “ Đại cáo bình Ngô” của Nguyễn Trãi đảm bảo yêu cầu dạy học phân hóa
dựa trên một đối tượng học sinh cụ thể. Thực nghiệm sư phạm để đánh giá tính khả thi và hiệu
quả của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Trịnh Thị Lan - PGS.TS
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141. Nguyễn, Thị Cúc.
Vận dụng chiến thuật tự đặt câu hỏi trong dạy học đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn
1930 - 1945/ Nguyễn Thị Cúc: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lý luận và
phương pháp dạy học bộ môn Văn và Tiếng Việt: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội,
2019 . - 114 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6104
Phân loại (DDC): 895.922332
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận của việc vận dụng chiến thuật tự đặt câu hỏi trong dạy học
đọc hiểu truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 ở THPT. Nghiên cứu thực trạng dạy học
đọc hiểu văn bản truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 1930- 1945 ở THPT từ góc nhìn đào tạo chiến
thuật đọc hiểu và chiến thuật tự đặt câu hỏi cho HS 10. Đề xuất yêu cầu và biện pháp vận dụng
chiến thuật tự đặt câu hỏi vào dạy học đọc hiểu văn bản truyện ngắn Việt Nam giai đoạn 19301945 ở THPT. Thực nghiệm sư phạm để kiểm chứng các đề xuất về yêu cầu và biện pháp vận
dụng chiến thuật tự đặt câu hỏi vào dạy học đọc hiểu văn bản truyện ngắn Việt Nam giai đoạn
1930- 1945 ở THPT.
Người hướng dẫn : Phạm Thị Thu Hương - PGS.TS
142. Nguyễn, Thị Phƣơng.
Nhân vật nữ trong Truyện Kiều và Truyện Lục Vân Tiên từ góc nhìn giới/ Nguyễn Thị
Phương: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Văn học Việt Nam: 8220121 . H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 83 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6074
Phân loại (DDC): 895.92233093522
*Tóm tắt : Khảo sát, hệ thống hóa các nhân vật nữ trong Truyện Kiều và Truyện Lục Vân
Tiên. Phân tích so sánh các nhân vật nữ phụ trong Truyện Kiều và Truyện Lục Vân Tiên từ góc
độ giới. Phân tích, so sánh nhân vật Thúy Kiều và nhân vật Kiều Nguyệt Nga từ góc độ giới.
Người hướng dẫn : Lã Nhâm Thìn - GS.TS
143. Nguyễn, Thu Phƣơng.
Mô hình truyện kể trong Haroun và Biển truyện (Salman Rushdie)/ Nguyễn Thu Phương:
Luận văn Thạc sĩ ngữ văn, Chuyên ngành: Lí luận văn học: 822.01.20 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 92 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6388
Phân loại (DDC): 891.4371
*Tóm tắt : Khái quát những cách cắt nghĩa khác nhau về khái niệm cốt truyện, truyện kể, diễn
ngôn tự sự, đề xuất một cách quan niệm về mô hình truyện kể. Đi sâu vào nghiên cứu một hiện
tượng văn học cụ thể tiểu thuyết Haroun và Biển Truyện của Salman Rushdie. Phân tích cấu trúc
không gian và diễn giải các lớp truyện kể trong tác phẩm để thấy được tầng sâu ý nghĩa của lớp
truyện cổ tích, lớp truyện phiêu lưu và trưởng thành và lớp truyện dụ ngôn.
Người hướng dẫn : Nguyễn Thị Ngọc Linh - TS

Thư viện Đại học Sư phạm Hà Nội

49

Thư mục thông báo Luận án, Luận văn - Số 12 năm 2020
144. Trịnh, Thanh Tâm.
Khảo cứu di văn Hán Nôm tại cụm di tích lịch sử Cổ Bôn - Đông Sơn - Thanh Hoá/ Trịnh
Thanh Tâm: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Ngữ văn, Chuyên ngành: Hán Nôm: 8.22.01.04 . - H.:
Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 81 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6050
Phân loại (DDC): 895.9228
*Tóm tắt : Tiến hành khảo sát, thống kê, phân loại các di văn Hán Nôm trong phạm vi đề tài
Luận văn đã xác định; phiên dịch, giới thiệu một số tư liệu chính. Nghiên cứu một cách bao quát
về các di văn đã thống kê, sưu tập được về các phương diện chính, bao gồm: dạng thức tồn bản,
tác giả, thể loại và nội dung.
Người hướng dẫn : Hà Văn Minh - PGS.TS
900. LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ
145. Bùi, Thị Hƣơng Giang.
Xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc nghiệm khách quan trong dạy học Địa lí 10 ở trường trung
học phổ thông/ Bùi Thị Hương Giang: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên ngành: Lí
luận và PPDH bộ môn Địa lý: 814011 . - H.: Đại học Sư phạm Hà Nội, 2019 . - 137 tr.
Kí hiệu kho : .V-LA2/6382
Phân loại (DDC): 910.76
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của việc xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc
nghiệm khách quan trong dạy học Địa lí. Phân tích quy trình xây dựng và sử dụng câu hỏi trắc
nghiệm khách quan trong dạy học Địa lí 10 ở trường THPT. Tiến hành thực nghiệm sư phạm
nhằm đánh giá tính khả thi của đề tài nghiên cứu.
Người hướng dẫn : Lâm Quang Dốc - PGS.TS
146. Đinh, Thị Hồng Nhƣ.
Hướng dẫn học sinh kĩ thuật tương tác trong dạy học lịch sử Việt Nam (1858 - 1918) ở
trường Trung học phổ thông/ Đinh Thị Hồng Như: Luận văn Thạc sĩ Khoa học Giáo dục, Chuyên
ngành: Lý luận và phương pháp dạy học môn Lịch sử: 8.14.01.11 . - H.: Đại học Sư phạm Hà
Nội, 2019 . - 112 tr. + phụ lục
Kí hiệu kho : .V-LA2/6109
Phân loại (DDC): 959.70290712
*Tóm tắt : Nghiên cứu cơ sở lý luận để làm rõ kĩ thuật tương tác trong dạy học nói chung, dạy
học lịch sử ở trường phổ thông nói riêng. Điều tra, khảo sát thực tiễn và đề xuất một số biện pháp
hướng dẫn học sinh kĩ thuật tương tác trong dạy học lịch sử Việt Nam (1858 – 1919) ở trường
phổ thông, thông qua 4 chuỗi hoạt động khởi động, hình thành kiến thức, luyện tập – củng cố và
vận dụng – mở rộng.
Người hướng dẫn : Nguyễn Mạnh Hưởng - PGS.TS
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